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     Dünyadan Haberler

Uluslararası araştırma şirketi Mercer’in yaşam kalitesi standartlarını
temel alarak yaptığı araştırmaya göre yaşamak için en iyi şehir 7. kez
Avusturya’nın başkenti Viyana oldu. İstanbul ise 122. sırada yer aldı.
Mercer adlı araştırma şirketi tarafından hazırlanan rapora göre,
dünyanın en yaşanılabilir şartlarını sunan 230 şehir belirlendi.
Avusturya’nın başkenti Viyana, 229 şehri geride bırakarak birinci oldu.
Viyana’yı; Zürih ve İsviçre ikincilikle takip ederken, üçüncülük Yeni
Zelanda’nın başkenti Auckland'in oldu. Sıralama yapılırken şehirlerdeki
sağlık hizmetleri, eğitim kalitesi ve çevresel faktörler değerlendirildi.
Listenin ilk 10 şehrinin neredeyse yarısı Almanya’da bulunuyor: Münih,
Düsseldorf ve Frankfurt, dördüncü, altıncı ve yedinci sıraları
paylaşıyorlar. Guardian gazetesinin haberine göre 10 sıra birden
gerileyerek 37. sıraya düşen Paris’in bu düşüşünde 2015’ten bu yana
yaşanan saldırıların etkili olduğu belirtiliyor. 39. sıradaki Londra’nın
hava kirliliği, trafik ve iklim nedeniyle sıralamada gerilerde kaldığı ifade
ediliyor. (Kadıköy  Akademi)

Yaşanabilecek En İyi Şehir 7. Kez
Viyana Oldu

Belediye Başkanları Küresel
Parlamentosu, Lahey’de Toplanıyor

Küresel sorunlara uygulanabilir sınır ötesi çözümler sunmak için
belediye başkanlarını güçlendiren  yeni bir küresel yönetim platformu
kurma hedefini taşıyan Belediye Başkanları Küresel Parlamentosu
(Global Parliament of Mayors) Eylül ayında toplanacak. Belediye
Başkanları Küresel Parlamentosu açılış toplantısını 10-12 Eylül
tarihlerinde Hollanda’nın Lahey kentinde yapacak.
Sınırlar arasında fikir paylaşımını teşvik etmeyi amaçlayan Parlamento,
belediye başkanları ve kentlerin, ulusal hükümetlerin büyük ölçüde
başarısız olduğu problemlerin çözümünde öncü olarak rol aldığı en son
örnek. İklim değişikliği, hastalık, mülteciler eşitsizlik ve güvenlik gibi
sorunlar toplantıda ele alınacak konular arasında yer alıyor. Siyaset
kuramcısı Benjamin Barber’ın ilk kez 2013’te yayınlanan "Eğer Belediye
Başkanları Dünyayı Yönetseydi?”  adlı kitabında ortaya koyduğu yeni bir
küresel yönetim platformu fikrinden yola çıkan Parlamento, UCLG, ICLEI
ve C40 Cities gibi diğer küresel kentler ağlarının çalışmalarını da
destekleyeceklerini taahhüt ediyor. (Kadıköy Akademi)

Fiji, geçtiğimiz Kasım ayında Paris’te 195 ülke tarafından kabul
edilen BM İklim Sözleşmesi’ni resmen onaylayan ilk ülke
oldu. Yerel kaynaklara göre, adanın ulusal parlamentosu 12
Şubat Cuma günü Paris Sözleşmesi’ni oy birliğiyle kabul etme
kararı aldı. Pek çok ülke New York’ta düzenlenecek törene
katılma hazırlıkları yaparken bu durum, gerçekleşmesi beklenen
onaylama akımının başlangıcı oldu.
Paris Sözleşmesi’nin resmi anlamda etkili olabilmesi için, dünya
toplam emisyonunun en az %55’ini temsil eden en az 55 ülke
tarafından onaylanması gerekmekte. Fransa’nın başkentinde
geçen yıl düzenlenen zirvede dünyanın başlıca ekonomileri,
Paris Sözleşmesi hakkında tam desteklerini ifade etmişlerdi ve
gözlemciler New York etkinliğinin dönüm noktası olacağı
konusunda umutlular. (Yeşil Gazete)

Los Angeles Belediyesi’nin Web
Sitesi Yol Yapımına Düzen Getiriyor

Los Angeles Belediyesi, kent sakinlerine ve belediye çalışanlarına
veri toplamanın ne kadar yararlı olabileceğini gösteriyor. Belediye
Başkanı Eric Garcetti’nin yol projelerinde daha iyi koordinasyon
hedefi doğrultusunda gerçekleştirilen Street Wize adlı uygulama,
kullanıcılara hangi sokaklarda yol yapım çalışması olduğu ve
çalışmasının ne kadar süreceği bilgisine harita üzerinde erişim
imkanı sağlıyor. Web sitesi, belediye birimlerinin yol ile ilgili
projelerinde eşgüdümlü çalışarak asfaltlama yapılan bir yolun
ertesi gün kanalizasyon hattı için kazılması gibi hatalı
uygulamalardan kaçınmasına da yardımcı oluyor. Aynı zamanda,
yaya ölümlerinin önüne geçmeyi hedefleyen kampanyanın bir
parçası olarak trafik kazalarının yaşandığı en tehlikeli yolların yerini
de belirliyor. Site, bilgileri kentin yeni Açık Veri Platformu olan
GeoHub’dan alıyor. (Citiscope)

Fiji, Paris İklim Sözleşmesi’ni
Onaylayan İlk Ülke Oldu

https://yesilgazete.org/blog/2016/02/18/fiji-paris-iklim-sozlesmesini-onaylayan-ilk-ulke-oldu/
http://www.kadikoyakademi.org/yasanabilecekeniyisehirviyana/
http://www.kadikoyakademi.org/belediye-baskanlari-kuresel-parlamentosu-laheyde-toplaniyor/
http://citiscope.org/citisignals/2016/la-website-brings-order-road-construction
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Oakland Belediye Başkanı Libby Schaaf, önümüzdeki sekiz yıl içinde
Bay Area kent alanına 17.000 birim ucuz konut inşa etme yönünde
planları olduğunu açıkladı. Belediye, bu planla birlikte kentin azalan
ucuz konut stoğunu yeniden yükseltmeyi hedefliyor. Schaaf’a göre,
sosyal konut alanında hazırladıkları bu eylem planı, belediyenin
halihazırdaki fizibilite odaklı konut eşitliği yol haritasına
dayanıyor. (NextCity)

Oakland Belediye Başkanı’ndan
Sosyal Konut Planı

Hindistan Güneş Enerjisi Üretimini
Çatı Kiralama Yöntemiyle
Arttırmak İstiyor

Hindistan’daki güneş enerjisi kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak,
Hindistanlı elektrik şirketleri, müşterileri çatılarını güneş panelleri için
kiralamaya teşvik ediyor. İlk hedef, büyük endüstriyel ve ticari elektrik
tüketicileri. Bu plana göre, çatılarını kiralayacak olan şirketler elektrik
masraflarını azaltırken elektrik şirketleri de yenilenebilir enerji projelerine
ev sahipliği yapacak alanları sağlamak için büyük araziler alma
zorunluluğundan kurtulmuş olacak. (Inhabitat)

Venezüella kenti Caracas’ta özellikle kenar mahallelerde gıda
yetersizliği nedeniyle kent bahçeciliği pratiği artmış durumda.
Venezüella halkı kendi bahçe alanlarını yaratarak burada
marul, salatalık, biber ve diğer sebze ve meyveleri yetiştiriyor.
Tavuk yetiştiriciliği de halk tarafından tercih ediliyor. Kent
sakinleri hükümet politikalarının yol açtığı iddia edilen gıda
sıkıntısına, balkonlarını ve teraslarını küçük ölçekli tarlalara
dönüştürerek çözüm bulmaya çalışıyor. Başkan Nicolás
Maduro, bu eğilimin destekçisi ve bu amaca yönelik olarak Kent
İçi Tarım Bakanlığı da oluşturuldu. (Citiscope)

Hindistan için Tasarlanan Kentsel
Tarım Ütopyası Harcadığından
Daha Fazla Enerji Üretecek

Vincent Callebaut tarafından Hindistan’ın yeni kurulacak Jaypee
kenti için tasarlanan kentsel ütopya projesi organik gıda üretmenin
yanı sıra kapalı döngü sistemiyle tükettiğinden daha fazla miktarda
enerji üretebiliyor olacak. Hyperion adı verilen ekolojik kent içi
tarım mahalleleriyle, kente tarım amaçlı bahçe kuleleri
kazandırılacak ve böylece beton yoğunluğu ve kirlilik önlenmiş
olacak. (Inhabitat)

Nicolas Maduro’dan Venezüella’da
Kent Bahçeciliği Açılımı

http://inhabitat.com/urban-farming-utopia-in-india-produces-more-energy-than-it-uses/
https://nextcity.org/daily/entry/oakland-affordable-housing-plan-libby-schaaf
http://inhabitat.com/india-wants-to-increase-solar-output-by-renting-rooftops/
http://citiscope.org/citisignals/2016/urban-gardens-blossom-hungry-caracas
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Singapur’da Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan bir uygulamayla
birlikte okul müfredatına temizlik eğitimi de eklendi. Herhangi bir
cinsiyet ayrımı yapılmadan tüm çocuklara verilen temizlik eğitimleri
sayesinde çocukların sorumluluk ve özen duygularının geliştirilmesi
hedefleniyor. Benzer bir uygulama ABD Oregon’da bir okulda da
uygulanıyor. Burada da okulun temizliği konusundaki görev ve
sorumluluğun tamamı öğrencilere devredilmiş durumda. (CityLab)

Singapur’da İlkokul Çağındaki
Çocuklara Temizlik Eğitimi Veriliyor

Kent Alanlarını Y Kuşağı için Çekici
Kılmanın 10 Yolu
Daha önce Philadelphia’da uygulanan bir proje, Y kuşağı için kentleri
cazip kılma konusunda belediye başkanlarına yönelik tavsiyelerde
bulunuyor. Buna göre, gençliğin kent alanına rağbet etmesi için,
yoğunluk, kültür, çeşitlilik, yürünebilirlik ve iyi bir toplu taşıma sistemi
gerekiyor. İkinci olarak, kentin yeni fikirleri ve yeni gelenleri olumlu
karşıladığının gösterilmesi gerekiyor. Örnek olarak Pennsylvania’da
yeni taşınanlarla tanışma merkezi bulunuyor. Üçüncü tavsiye, kent
dışına okumaya giden gençlerle kent yönetiminin iletişim halinde
kalması. Bu sayede giden gençlerin mezun olduktan sonra geri
dönme ihtimali yükseltilmiş oluyor. Dördüncü olarak, yurttaş katılımının
arttırılması ve özellikle gençlere fikirlerinin alınmasının önemsenmesi
gerekiyor. Gençler için burs imkanları, gençlerle düzenli anket
yapılması, genç girişimcilerin desteklenmesi, gençler için kalkınma
planlarının yapılması, kentin tanıtımı ve gece yaşamının canlı tutulması
diğer tavsiyeler arasında.  (CitiesSpeak)

ABD Ulusal Kentler Ligi (National League of Cities, NLC)
tarafından hazırlanan “Gençlerin İstihdamı ve Mali Yeterliliği
Konusunda Belediyelere Yönelik Uygulama Rehberi”, belediye
başkanları gençlerin istihdamı konusunda için sekiz önlem
tavsiye ediyor. Buna göre belediye başkanları, gençlerin mali
yeterliliğini arttırmaya yönelik olarak gençlere yetki ve söz hakkı
vermeli. Belediye tarafından fonlanacak genç istihdamı
programları yoluyla hizmet sağlayıcılarla gençlerin mali
yeterliliği konusunda işbirliği talep etmeli. Yeni teknolojilerin
gücünü kullanmalı, daha fazla mobil uygulama, etkileşimli
oyun, sosyal medya ve diğer online platformları kullanarak,
öğrenmeyi ve bilgiye erişimi kolaylaştırmalı. Gençler için
istihdam programlarına dahil olan farklı arka plandan gençlerin
kendilerine has ihtiyaçlarını anlayabilen ve bunlara yanıt
verebilen genç yurttaş-odaklı bir yaklaşım
benimsemeli. (CitiesSpeak)

Komünist Dönemin Meşhur Bisikleti
Balkan Yeniden Bulgaristan
Kentlerinde

Retro modası, komünist dönemin bisikletinin yeniden üretilmesini
sağladı. Mart ayında satışına başlanacak olan Balkan marka
bisikletler, Komünist dönemde yaygın bir biçimde kullanılan
modelin aynısının yeniden üretimi. 1970 ve 80’li yıllarda 1.5 milyon
adet Balkan bisikleti üretilmişti. Balkan marka bisikletlerin
Bulgaristan kentlerinde yeniden yaygınlaşması
bekleniyor. (CityLab)

NLC’den Genç İstihdamı Konusunda
Belediyeler için Uygulama Rehberi

Londra’da Kiracı Sayısı Ev Sahibi
Sayısını Aştı

Son dönemde yayınlanan bir rapora göre, Londra’da oturduğu
evin kiracısı olan kent sakini sayısı, oturduğu evin sahibi olan
kent sakini sayısını aştı. Kuzey Amerika’daki büyük kentlerde
görülen, sahiplikten daha kısa vadeli kiracılığa doğru yaşanan
bu kaymanın birçok sonuç doğurması muhtemel. Ortalama
gelire sahip bir yurttaş için Londra’da yaşanabilir bir evi
karşılamanın zorlaşması söz konusu. Ev sahibi olmanın lüks
olarak görülmeye başlanması da yakın bir ihtimal. 2025’e dek
Londra’da yaşayanların yüzde 60’ının kiracı olması bekleniyor.
Bu durum, kentsel gelişim politikalarının da bu eğilime göre
uyarlanması ihtiyacını doğuracak. (CityLab)

http://www.citylab.com/housing/2016/02/londons-renters-now-outnumber-homeowners/470946/
http://citiscope.org/citisignals/2016/urban-gardens-blossom-hungry-caracas
http://www.citylab.com/design/2016/02/balkan-communist-era-bicycle-bulgaria/471432/
http://citiesspeak.org/2016/02/26/10-innovative-ways-to-attract-millennials-to-your-city/
https://nextcity.org/daily/entry/oakland-affordable-housing-plan-libby-schaaf
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Paris Belediyesi, 1 milyonu aşan Twitter takipçi sayısıyla dünyanın
en popüler belediyesi oldu. Paris’in rakibi New York, takipçi sayısı
bakımından Paris’in çok uzağında kalıyor. Paris Belediye Başkanı
Anne Hidalgo, 1 milyonu aşan takipçi sayısını Twitter’dan duyurdu ve
takipçilere teşekkür etti. Londra Belediyesi’nin Twitter hesabının
yalnızca 15bin civarında takipçisi var. Paris’in bu başarısının
arkasında yatan sebep, belediyenin Twitter hesabının “kurumda
görev yapan bir yetkilinin sesi olmaktan ziyade belediyeyi bir
karakter olarak algılatma” yönündeki kurumsal sosyal medya
politikası olarak ifade ediliyor.(CityLab)

Paris Belediyesi’nin Twitter Takipçi
Sayısı 1 Milyonu Aştı

Bill Gates: İhtiyacımız Olan Mucize
15 Seneye Gelebilir
Daha önce de dünyanın güneş, rüzgar veya nükleer enerjinin
ötesinde enerji kaynaklarına ihtiyacı olduğu konusunda pek çok
uyarıda bulunan Gates bu sefer net bir şekilde, "Kısacası bir mucizeye
ihtiyacımız var" diyor. Gates fikrini şöyle açıklıyor: "Mucize derken
imkansız bir şey kastetmiyorum. Daha önce de mucizelerin olduğunu
gördüm. Bireysel bilgisayar. İnternet. Çocuk felci aşısı. Hiçbiri
tesadüfen olmadı. Hepsi araştırma ve geliştirme ile insanın yeni bir
şey yaratma kapasitesinin sonucu. Ancak bu örnekte zaman bizim
yanımızda değil. Her gün atmosfere daha da çok karbondioksit
salıyoruz ve iklim değişikliği sorunumuz çok daha kötü bir hale
geliyor. Bu yüzyıl bitmeden emisyon seviyesini sıfırlamak istiyorsak
çılgınca gelenler de dahil olmak üzere binlerce yeni fikri araştırmamız
gerekiyor." Ancak tekrar iyimserliği devreye giren Gates, bu
mucizenin önümüzdeki 15 yıl içinde bugünün mühendisleri
tarafından gerçekleşebileceğine inandığını da söyledi. (BusinessHT)

Gürültü düzeyinin yüksek olduğu kent alanlarında, kuşlar
birbirlerine seslerini duyurmak için daha sesli ötmek zorunda
kalıyor. George Mason Üniversitesi’nden Biyoloji Profesörü David
Luther, kent alanlarındaki gürültü arasında seslerini duyulur
kılmak için birçok kuş türünün daha tiz perdeden ötmeye
başladığını söylüyor. Trafik gibi etkenlerle gürültü kirliliğinin arttığı
yerlerde kuşlar daha yüksek bir perdeye geçerek ötüyor ve bu da
sonuç olarak ötüşteki nota sayısını azaltarak ses
performanslarının düşmesine neden oluyor. (NextCity)

Google'ın Sürücüsüz Aracı Kaza Yaptı

ABD’de Google’ın sürücüsüz otomobillerinden biri, Kaliforniya’da
bir otobüse çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Google'dan yapılan
açıklamaya göre; test aşamasında olan şoförsüz bir araç, ABD’nin
Kaliforniya eyaletinde kaza yaptı. Araç, şerit değiştirken bir
otobüse çarptı. Küçük çaplı kazada yaralanan olmadı. Google’ın
şoförsüz aracının kaza sırasında 3 kilometre hızla gittiği bildirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan Google yetkilileri, Kaliforniya
Motorlu Araçlar Birimi’yle görüşecek. Bu, sürücüsüz aracın karıştığı
ilk kaza olarak kayda geçti. (HaberTürk)

Kuşların Ötüşü Trafikten Etkileniyor

ABD’de Belediye Başkanları Eyalet
Yönetimleriyle Yerel Denetim
Konusunda Anlaşmazlık Yaşıyor

2015 yılında ABD’nin nüfusu 100.000’i aşan kentlerinin belediye
başkanlarıyla yapılan bir anket araştırmasının sonuçları açıklandı.
Boston Üniversitesi Kentler İnisiyatifi tarafından yapılan
araştırmaya göre, ABD’de belediyeler ve eyalet yönetimleri,
yolların, çevre korumanın ve ekonomik kalkınmanın da dahil
olduğu bir dizi konuda eşgüdümlü çalışıyor. 31 eyaletten 89
belediye başkanın görüşünün alındığı araştırmaya göre, eyalet
yönetimleriyle belediyeler arasındaki bu ilişki zorlayıcı bir ilişki. Bu
zorluk da, yerel yetki konusundaki esasa ilişkin anlaşmazlıklardan
ileri geliyor. Belediye başkanlarının dile getirdiği bir diğer sorun,
altyapı yetersizlikleri. (Citiscope)

http://www.haberturk.com/ekonomi/otomobil/haber/1203058-googlein-surucusuz-araci-kaza-yapti#
https://nextcity.org/daily/entry/noise-pollution-bird-calls-san-francisco
http://citiesspeak.org/2016/02/26/10-innovative-ways-to-attract-millennials-to-your-city/
http://www.citylab.com/tech/2016/02/paris-twitter-million-followers/470568/
http://citiscope.org/citisignals/2016/us-mayors-clash-states-over-local-control
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Ocak ayı sonunda Los Angeles kent yönetimi “GeoHub” adını
verdiği yeni bir açık veri görselleştirme aracını kamuoyuna duyurdu.
Belediyeden yetkililer bu yeni projenin belediye açık veri portallarına
yeni bir boyut getirdiğini ve kent yönetiminin çalışmalarını ve
şeffaflığını iyileştireceğini ifade ediyor. GeoHub, çiftçi pazarları, acil
durum hizmetleri, inşaat projeleri, dere ve akarsular, gönüllülük
fırsatları, suç istatistikleri, performans sanatları merkezleri ve daha
birçok konuyu içeren Los Angeles kentine ait 500’ün üzerinde
eklektik veri setini içeren, içinde arama yapılabilen bir rehber
niteliğinde. Los Angeles Belediyesi Veri Birimi Şef Yardımcısı Lilan
Coral şöyle diyor: “Genelde açık veri portalları yalnızca tablolar
halinde bilgileri içerir. Veri için veri mantığı hiçbir zaman işe
yaramamıştır. Veriyi mutlaka analiz etmeniz veya görselleştirmeniz
gerekir.” (NextCity)

Los Angeles Belediyesi Yeni Açık
Veri Sistemiyle Daha Fazla Veriyi
Kamuya Açıyor

Savaş Sonrası Kabil’de Feminist
Sokak Sanatçısından Eserler

Şemsiye Hassani, Afganistan’ın Kabil kentinden bir mural
sanatçısı. Savaşın ve İslamcı yönetimin kadınların kamusal
alandaki görünürlüğünü zayıflattığı Kabil ve Afganistan’da,
Hassani, duvar resimleriyle kadınların düşüncelerini, dış
görünüşünü ve bakış açısını kamusal alana taşımayı ve
görünür kılmayı hedefliyor. Kabil’in birçok yerinde duvarları
süsleyen bu duvar resimleri, özellikle Afganistanlı
kadınların deneyimlerine odaklanıyor. Bazı resimlerde
kadınlar burkayla resmedilirken bazılarında farklı giysilerle
gösteriliyor ancak sanatçının kadın temsili her zaman
baskın ve güçlü ve çerçevenin merkezinde yer alıyor.
Çalışmalarının birçoğu Kabil Üniversitesi kampüsünde ve
sanatçı burada duvar resmi konusunda dersler de
veriyor. (CityLab)

Facebook Dünyadaki Binaların
Haritasını Çıkaracak

Facebook Connectivity Lab tarafından yürütülen haritalandırma
projesi, dünyadaki tüm binaların haritasını çıkarmak amacıyla
atmosfer ve ötesinden veri toplamaya başladı. Haritalandırma projesi
için, Connectivity Lab, dünyanın "ücra" bölgelerinde yer alan bina ve
yapıların daha net bir envanterini çıkarabilmek amacıyla, 21.6 milyon
kilometrekareye eşdeğer uydu görüntüsünü analiz etti ve bu da 350
terabitlik bir veriye karşılık geliyor. Bu bilgi de ileride bu noktalara
internet bağlantısının ulaştırılmasında işe yarayacak.  (Planetizen)

http://www.citylab.com/navigator/2016/02/afghanistan-feminist-street-art-graffiti-kabul-shamsia-hassani/471261/
https://nextcity.org/daily/entry/los-angeles-open-data-plan
http://www.planetizen.com/node/84511/facebook-mapping-worlds-buildings
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Folkekirkens Nødhjælp adlı yardım derneği Danimarka’nın ilk defa
üretim fazlası gıda ürünleri satan süpermarketini açtı. Başkent
Kopenhag’da bulunun WeFood adlı süpermarket, ürünlerini diğer
süpermarketlerden %30 ile %50 arası bir indirimle daha ucuza
satıyor. Folkekirkens Nødhjælp adlı yardım derneğinin
süpermarket sorumlusu Per Bjerre, WeFood’un Danimarka’da ya
da dünyada türünün tek örneği olduğunu belirtirken, ürünlerin
sadece geliri düşük insanlara yönelik değil, aynı zamanda çöpe
atılan gıdaların miktarını önemseyenler için de seçildiğini belirtiyor.
Danimarka’nın en büyük süpermarketlerinden biri olan Føtex ile
anlaşması olan WeFood, turunçgiller ithalatı yapan şirketler,
kasaplar ve organik üretim yapan bazı çiftçiler ile de bir kaynak ağı
sağlamış durumda.Gönüllüler kaynaklarından ürünleri alıp, süper
markete getiriyorlar.  Danimarka prensesi Marie ile Gıda ve Çevre
Bakanı Eva Kjer Hansen'ın açılışına katıldığı WeFood,
Danimarka’da yıllık 700 bin tonluk çöpe giden gıdanın hacmini
düşürmeyi planlıyor. (Yeşilist)

Dünyanın Kaktüs Gücüyle Çalışan
İlk Biyogaz Tesisi Meksika’da Açıldı

İsveç 2030'a Kadar Fosil Yakıtlara
Veda Edecek

İsveç Enerji Bakanı İbrahim Baylan, İsveç'in fosil yakıtlara bağımlılığını
sonlandıran dünyadaki ilk ülkelerden biri olma yolunda önemli adımların
atıldığını belirtirken “İsveç 2030'a kadar, petrole ve fosil yakıtlara
bağımlılığı tamamen sona erdirmek için büyük yol katetti” dedi. 2030
yılına kadar fosil yakıtlara bağımlılığını sonlandıran dünyadaki ilk ülke
olma yolunda önemli adımlar attıklarını kaydeden Baylan, yenilenebilir
enerjide, hidroelektrik, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi, orman
atıklarından üretilen enerji ve deniz dalgalarından üretilen enerji
sayesinde, 2030 yılına kadar fosil ve petrol yakıtlarına son vermeye
hazırlandıklarını belirtti. İsveç'te 10 nükleer santral olduğuna dikkati çeken
Baylan, 10 santralden 4'ünün 2020 yılında kapatılacağını ifade etti.
Baylan, geri kalan 6 nükleer santralin ise mecliste bulunan partilerden
kurulacak bir komite tarafından incelemeye alınarak takip edileceğini
söyledi.  (yapi.com.tr)

Norveç Avrupa’nın En Büyük
Rüzgar Enerji Santralini Kuruyor

Dünyanın ilk kaktüs biyogaz tesisi, Nopalimex, Meksika’da inşa edildi.
Şirket, hint inciri kaktüslerinden biyogaz elde etmek için sindireçten
yararlanıyor. Sindirecin günde 8 tonluk üretimi Ziracuara kentinin araç
filosuna yakıt sağlayacak.
Hem ucuz hem de bitkisel bu yöntemle ilgili olarak açıklama yapan
Climate Home ise “Meyveler veya hint incirleri püre yapılır, gübreyle
karıştırılır, ardından sola doğru ayrıştırılır, metan üretilir. Yakıt ve
yakacak olarak kullanılan bu gaz 300 ev için yeterlidir ve kaloriferlere
göre yüzde 50 daha ucuzdur” dedi. Economic Development’ın
sekreteri Antonio Soto Sanchez‘in MVS habere yaptığı açıklamaya
göre de kaktüs enerjisinin şehirdeki araç filosunun yakıtını en azından
yüzde 40 düşürmesi bekleniyor. Hint  inciri kaktüslerinin biyoyakıt
olarak kuraklıktan muzdarip yerlere yakıt sağlamasına yardımcı
olabilmesi için dev bir potansiyeli olduğunu düşünülüyor. (Gaia Dergi)

Norveç’in kamu kuruluşu olan Statkraft ile rüzgar enerjisi şirketi
Tronder Enerji bir araya gelerek Avrupa’nın en büyük rüzgar enerji
santralini kuracak. Proje maliyeti 11 milyar euro olan rüzgar enerji
santrali, Norveç’in Trondelag bölgesinde kara üzerinde olacak.
Statkraft’tan yapılan açıklamada kıyı şeridinde kurulacak altı rüzgar
enerji parkının toplam 1000 megavat (MV) gücünde olacağı,
santralin inşasına Nisan ayında başlanıp, tüm projenin 2020 yılında
tamamlanacağı belirtildi.Rüzgar enerji santralinin 2020 yılında
tamamlanması ile birlikte yılda 3,4 teravat/saat (TWh) yenilenebilir
enerji üreteceği, bunun da 170.000 konutun yıllık aydınlanma ve
ısıtma gereksinimini karşılayacak kapasitede olduğu öğrenildi.
(Arkitera)

Danimarka Üretim Fazlası Gıda
Ürünleri Satan İlk Marketini Açtı

http://www.yapi.com.tr/haberler/isvec-2030a-kadar-fosil-yakitlara-veda-edecek_143356.html
http://www.yesilist.com/cms.php?id=2416
https://www.gaiadergi.com/dunyanin-kaktus-gucuyle-calisan-ilk-biyogaz-tesisi-meksikada-acildi/
http://www.arkitera.com/haber/26461/norvec-avrupa-nin-en-buyuk-ruzgar-enerji-santralini-kuruyor
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İspanyol mimarlık ofisi SelgasCano ve New Yorklu genç ekip
Helloeverything tarafından Kopenhag Sanat Müzesi için tasarlanan
pavyon, Nairobi'de bir gecekondu mahallesinde 600 öğrenciye okul
olmaya hazırlanıyor. Afrika'nın en büyük gecekondu
mahallelerinden biri olan Kibera'da hurdaya dönüşmüş bir okulun
yerine kullanılmak üzere pavyonun taşınması projesi, Kopenhag'da
Louisiana Modern Sanatlar Müzesi, SelgasCano, genç ekip
Helloeverything, Kenyalı mimar AbdulFatah Adam, mimari fotoğrafçı
Iwan Baan ve Londra yaratıcı atölyesi Second Home iş birliğinde
yürütülüyor. Yaklaşık 25.000 Pound maliyeti olan, oldukça sağlam
malzemelerle inşa edilen 150 metrekarelik pavyon, anaokulu ve
ilköğretim öğrencileri için sınıflar, ofis alanı, tuvalet ve yemekhane
bulunduracak. Şeffaf bir çatının altında kümelenmiş, iki katlı kulübe
benzeri yapılar, aynı zamanda oditoryum işlevi görebilen geniş bir
ahşap merdivenle birbirine bağlanıyor. (Arkitera)

Fransız mimar Stephane Malka, kentlerin sürekli genişleme sorununa,
eski binaların çatısına yerleştirdiği modüler birimlerle çözüm arıyor.
Stephane Malka Architecture, Paris'teki mevcut konutların çatılarında
modüler yerleşim birimleri tasarladı. 3box isimli birimler, köşe parselde
konumlanan eski bir yapının üzerine yerleştirildi. Dikdörtgen biçimli
modüler yapılar sürdürülebilir teknolojiler ile geliştirilirdi ve üzeri
kamusal kullanıma elverecek şekilde yeşil örtüyle kaplandı. Birbirinin
üzerinde yükselen farklı boyuttaki üç birim, kentin mimarisinde atıl
kalmış, bu tip boş alanlara müdahale edilmesini amaçlıyor. Maliyeti
ucuz ve oldukça ekolojik olan proje, kentsel yayılma problemine Paris
ölçeğinde bir çözüm geliştirirken vatandaşlara, kent manzarasını en iyi
şekilde değerlendirebilme imkanı da sunuyor. (Arkitera)

SelgasCano'nun Louisiana Pavyonu
Kenya'da Okul Olarak Kullanılacak

Brezilyalı ofis Estudio Guto Requena, Sao Paulo'nun en işlek
caddesinde interaktif bir yerleştirme uyguladı. Sokak mobilyası ve data
görselleştirme projesinin bir karışımı olan bu enstalasyon vatandaşları,
bir bankın üzerine oturup çektikleri fotoğraflarını, o an hissettikleri
duyguyu ifade eden bir renk ile ikonik bir binanın cephesine
yansıtmaya çağırıyor. Estudio Guto Requena'nın gerçekleştirdiği
interaktif proje, Brezilya mimarlığının ikonik yapılarından mimar Rino
Levi'nin FIESP binasının cephesinde oluşturuldu.
Sao Paulo'nun en işlek caddelerinden birinde hazırlanan proje,
yürüyüp geçen insanların farklı bir şekilde mekana entegre olması için
bir fırsat veriyor. Önce bir bankın üzerine oturarak fotoğrafınızı çekiyor,
daha sonra o an hissettiğiniz, insan doğasının temel altı duyusundan
birini (sevgi, neşe, şaşkınlık, korku, hüzün, sinir) seçerek fotoğrafınızı,
o duyguyu temsil eden bir renk ile yapının cephesinde görüyorsunuz.
(Arkitera)

New York Sokaklarında Oturma
Odası Setleri: Set In The Street

Brooklynli fotoğrafçı Justin Bettman set tasarımcısı Gözde Eker ile
birlikte New York sokaklarında, atılmış ya da bağışlanmış mobilyaları
kullanarak açık havada oturma odaları yaratıyor. Set In The Street
adındaki seri, kentsel peyzajın ortasında kurulan, içinde
oyuncularında da yer aldığı iç mekan portrelerinden oluşuyor.
Bettman’ın iç mekandan fırlamış sahneleri şehrin her yerinde bir anda
karşınıza çıkıyor; kaldırımda yürürken bir kulübeye giriyor, abajura
rastlıyor ya da kendinizi art-deco üslubuyda döşenmiş bir banyonun
içinde buluyorsunuz. Bettman sürecin sonunda setleri sökmek yerine
terkedip gidiyor, kentliler bu iç mekanları dilediklerince kullanmaya
devam ediyor. Instagram’daki #setinthestreet hashtagi, kentlilerin
yoldan geçerken bu sahnelere dahil oldukları fotoğraflarıyla dolmuş
durumda. (Kot Sıfır)

Brezilya'nın İkonik Binasında
İnteraktif Bir Yerleştirme

Paris'in Çatılarında Modüler Evler

http://kot0.com/new-york-sokaklarinda-oturma-odalari-set-in-the-street/
http://www.arkitera.com/haber/26418/parisin-catilarinda-moduler-evler
http://www.arkitera.com/haber/26406/selgascanonun-louisiana-pavyonu-kenyada-okul-olarak-kullanilacak
http://www.arkitera.com/haber/26436/brezilyanin-ikonik-binasinda-interaktif-bir-yerlestirme
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Radikalleşen İklim Mücadelesine
İngiltere’den İlham Verici Bir Örnek:
Plane Stupid Grubu ve Aptal
Uçaklara Karşı Mücadele

Plane Stupid grubu, Heathrow Havalimanı’na yapılması planlanan 3.
Piste karşı 2005’ten beri mücadele ediyor. Bu piste karşı çıkış sebepleri
basit: havayolu taşımacılığının uluslararası taşımacılıkta karbon
emisyonu en yoğun taşımacılık oluşu ve dolayısıyla böyle bir pist
genişletmesinin iklim değişikliği hedefleriyle uyuşmazlığı. Mücadelelerini
2005’ten beri bir çok farklı grupla sürdürmekle beraber, seslerinin
duyulması 2015 yılının Temmuz’unda dünyanın en büyük
havalimanlarından 3 saatlik başarılı bir Heathrow Havalimanı blokaj
eylemi sonrasında oldu. Bu eylem, küresel ölçekte gitgide radikalleşme
eğilimleri gösteren iklim karşıtı mücadeleye ilham verici bir özellik taşıyor.
Plane Stupid aktivistleri, kendi sitelerinde taleplerini kısaca 4 maddede
açıklıyor: a) Kısa mesafe uçuşlara ve havaalanı genişlemesine son b)
İklim değişikliği tehlikesini önleyebilmek için havayolu taşımacılığını
önemli bir şekilde azaltmak c) Havayolları reklamlarını yasaklamak
d)Sürdürülebilir işlere ve ulaşıma adil bir geçiş. (Kuzey Ormanları)

Çin'de "Tuhaf" Binalar Yasaklandı

Çin, 'tuhaf  mimarileri yasaklayan ve aşırı büyük, yabancı kültürlere
özenen, tuhaf binaların bazılarını eleştiren yeni bir talimat yayınladı.
Ülkede son yıllarda, örneğin biri çaydanlığa, başka biri pantolona
benzeyen birçok ilginç yapı inşa edilmişti. Yeni talimatla binalar,
ekonomik, fonksiyonel, estetik zevklere uygun ve çevre dostu
olmak zorunda.  (Arkitera)

İtalya’dan Yemyeşil Bir Proje: Ağaç
Ev Estetiğinde Apartman

 Luciano Pia, pek çok kişinin çocukluk hayali olan ağaç ev
konseptini kente uyarlamış bir tasarımcı. Pia’nın 25 Verde adlı bu
projesi aslında bir “ağaç apartman”. 2012’de yapılmış proje binayı
çevreleyen 150 ve avlusunda bulunan tam 50 ağaca ev sahipliği
yapıyor. Bina hem hava kirliliğini hem de gürültüyü mümkün
olduğunca azaltıyor. Yapı, çevresel faydalarının yanısıra inanılmaz
havalı görünüyor ve sakinlerine dev bir ağaç evde yaşadıklarını
hissettiriyor. Binanın 63 dairesi bulunyor. (nolm.us)

Japon Tasarımcının Yeni
Aydınlatma Çözümü: LED Mantarlar

Japon tasarımcı Yukio Takano‘nun tasarladığı ve The Great
Mushrooming (Büyük Mantarlanma) adını verdiği masa lambaları;
doğada kendiliğinden bulunan ya da atık malzemelerden yapılıyor.
Bu minik ve son derece gerçekçi eserlerin malzemeleri; atık
kereste, cam ve enerji tasarruflu LED lambalar. (nolm.us)

Fransa’nın Nantes kenti yakınlarında kurulmak istenen yeni havaalanı
“Notre-Dame-des-Landes” projesine karşı direnenler 27 Şubat’ta
sokağa çıktı. Cumhurbaşkanı François Hollande’ın 11 Şubat’ta yaptığı
referandum açıklaması  ve bölgede kalan son 15 yerlinin de tahliye
edilmek istenmesi üzerine elli bine yakın kişi otobanı kesti. Alanda
yaşamaya devam eden son 11 aile ve 4 ziraatçının 26 Mart’a kadar
alanı terk etmesi istenirken, Başbakan Manuel Valls da referandumda
“evet” çıkması halinde Ekim ayından itibaren çalışmalara
başlayacaklarını söyledi. Referandum tarihi henüz belli olmasa da
bisikletleri ve traktörleriyle eyleme katılanlar adına konuşan bir kişi “Bu
eylem kararlılığımızı ve politikacılara sayımızın onlardan daha çok
olduğunu göstermek için önemliydi” dedi. Ayrıca tarımsal üretim
açısından da “Bu alanı korumak gibi bir görevimiz var” diyerek
ekledi. Bölgede uzun bir geçmişleri olan bu vatandaşların yaptıkları son
itiraz da Ocak sonunda mahkeme tarafından reddedildi. Bundan iki yıl
önce de benzer bir eylem gerçekleştirilmişti.  (Kuzey Ormanları)

Fransa’da Havalimanına Karşı
Onbinler Yol Kesti

http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/28/fransada-havalimanina-karsi-onbinler-yol-kesti/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/18/radikallesen-iklim-mucadelesine-ingiltereden-ilham-verici-bir-ornek-plane-stupid-grubu-ve-aptal-ucaklara-karsi-mucadele/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/01/29/dunya-cevre-performansi-endeksi-cevrecinin-daniskasi-oldugumuzu-onayladi/
http://www.arkitera.com/haber/26477/cinde-tuhaf-binalar-yasaklandi
http://www.nolm.us/italyadan-yemyesil-bir-proje-agac-ev-estetiginde-apartman/
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Padallarla Kentte Dolaşan
Akordeon Örtü

People’s Architecture Office ve In Certain Places Preston şehir
merkezinde verimli olarak kullanılamayan bir alanı yeniden
canlandırmak için ”People’s Canopy” adında bir  örtü
tasarladı. Büyüyebilen hareketli bir kırmızı çatıyla bisiklet tekerleri
üzerinde yükselen People’s Canopy, üniversite ve kent arasındaki
ilişkiyi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor. Pekin’de tasarlanan ve üretilen
akordeon örtü ilhamını, Güney Çin’de kaldırım ve park alanlarındaki
restoran ya da kafe olarak kullanılan tipik tentelerden alıyor.
Preston caddelerini karnaval alanına dönüştüren, pedallarını
kentlilerin ve gönüllü üniversite öğrencilerini çevirdiği örtü, kentte
olduğu süre boyunca çok sayıda sergi, atölye ve festivale de ev
sahipliği yapmış. (Kot Sıfır)

Yeni Zelanda’da 40 bin kişi, Awaroa plajını satın alarak halka açtı.
Givea- Little adlı internet sitesi üzerinden Ocak ayında başlatılan ve
sosyal medya yoluyla da hızla yayılan kampanyanın sonucunda, 1.4
milyon Euro toplandı.Toplanan parayla satın aldıkları plajı halka
açacaklarını açıklayan ve bu açıklamalarıyla Tabii Kaynakları Koruma
Bakanı Maggie Barry’den de tebrik alan bağışçılar, plajın hukuki sahibi
olması için resmi olarak Abel Tasman Milli Parkı’yla birlikte çalışacak bir
de vakıf kuracak.
Bağış yapan herkese, cömertliği, enerjisi ve ruhu için teşekkür edilmesi
gerektiğini vurgulayan Bakan Maggie Barry ise “Awaroa plajını satın
almak için 2 milyon dolara yakın bağış yapıldı. Kampanya, ülkemizin
doğal kaynaklarına nasıl sahip çıktığını görmemiz için ilham oldu.
Hükümet zaten, mütevazı bir katkı için adım atmaya hazırdı” dedi.
(Yeşil Gazete)

Satışa Çıkan Plajı 40bin Kişi
Ortaklaşa Alıp Halka Açtı

Carlo Ratti Associati, Dünyanın En
Yüksek Dikey Bahçesini Tasarladı

Uluslararası tasarım ve araştırma ofisi Carlo Ratti Associati, dünyanın
en yüksek binası olacak The Mile isimli projelerini "gökyüzünde bir
meydan" olarak nitelendiriyor.  The Mile isimli proje, uluslararası
tasarım ve araştırma ofisi Carlo Ratti Associati ile Alman mühendislik
firması Schlaich Bergermann Partner ve İngiliz dijital tasarım stüdyosu
Atmos işbirliğinde hazırlandı. 1.609 metre uzunluğundaki kule,
kamusal erişime açık bir gözlem tepesi bulunduruyor. Dünya üzerinde
inşa edilmiş en yüksek yapı olacak olan Mile, tabandan yukarıya yeşil
alanlar ve bitkilerle kaplanmış doğal bir ekosistem sunuyor.
Prof. Carlo Ratti, The Mile projesini Central Park'ın ikiye katlanıp
kıvrılarak dikey konuma getirilmiş hali olarak tanımlayarak şunları dile
getiriyor: "Parklar arsa piyasasının ve kentsel yaşam kalitesinin en
önemli ögesi. The Mile projesiyle bu önemli kaynağı her metropolde
inşa edilebilir hale getirebiliriz." Gözlem tepesine yükselen kapsüller
aynı zamanda toplantı salonu, restoran, konserlerin yapılabileceği
etkinlik alanları olarak da kullanılabilecek. (Arkitera)

Gözetleme Kulesinden Gezginler
İçin Barınağa

‘Lookout Tower’ Macaristan’ın kuzeyindeki dağlık alanda, 1100
kilometre uzunluğundaki ‘Blue National Tourist Route’ rotasının
merkezinde yer alan bir gözetleme kulesi. Nartarchitects,
Macaristan’ın en yüksek dağlarından biri olan Galyateto‘ya hakim bu
kuleyi yeniden tanımlayacak bir proje geliştirdi. Rotada edinilecek
deneyimi daha çarpıcı hale getirmeyi amaçlayan proje kapsamında,
taşlarla örülü kuleye bir betonarme eklenti inşa edildi.
Eklentide yer alan farklı büyüklük ve renklerdeki dairesel boşluklar
gezginlerin dinlenmesi için tasarlanmış iç hacmin aydınlatılmasını
sağlıyor. Yapının ana çekirdeğine en az müdahalede bulunulması
amacıyla yapı, dışarıdan çelik bir merdivenle sarılıyor. Eski ve yeni
malzemenin bir araya gelmesiyle yeni bir işlev edinen kule
Macaristan’daki gözetleme kuleleri arasından en yüksek olanı. Yıllar
boyunca büyüyen ağaçlar şuan kuleyi sarıyor. (Kot Sıfır)

http://www.arkitera.com/haber/26465/carlo-ratti-associati-dunyanin-en-uzun-dikey-bahcesini-tasarladi
http://kot0.com/pedallarla-kentte-dolasan-akordeon-ortu/
https://yesilgazete.org/blog/2016/02/29/satisa-cikan-plaji-40bin-kisi-ortaklasa-alip-halka-acti/
http://kot0.com/gozetleme-kulesinden-gezginler-icin-bir-barinaga/
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Nevada'nın güneyinde faaliyete giren yeni bir güneş enerjisi
santrali hem gece hem de gündüzleri kesintisiz olarak enerji
üretebiliyor ve bu yönüyle, güneş enerjisi konusundaki en
büyük çekinceyi yani kesintili enerji üretimi sorununu ortadan
kaldırmış durumda. "The Crescent Dunes Solar Energy Plant"
adı verilen tesis, Las Vegas'ın 225 mil uzağunda yer alıyor ve
üretim kapasitesi  110 megavat. Bu da 75.000 evin elektrik
ihtiyacını karşılayabilecek bir miktara denk geliyor. (Inhabitat)

Devrim Niteliğindeki Güneş Enerjisi
Santrali Gece Gündüz Elektrik
Üretiyor

Dallas’ta Çıkarılan Mobil Uygulama,
Yurttaşlara Çöp Çıkarma Saatlerini
Twitter Üzerinden Hatırlatacak
Dallas Belediyesine bağlı Sağlık Koruma Hizmetleri birimi
çıkardığı yeni bir mobil uygulamayla, belediyenin çöp toplama
takviminin e-posta, tweet atma, sesli mesaj veya metin mesajı
olarak yurttaşlara anlık hatırlatmalar halinde iletileceğini
duyurdu. Mobil uygulamayı indiren yurttaşlar, aynı zamanda
takvimdeki değişikliklerden haberdar olacak. Aynı zamanda
kullanıcılar opsiyonel olarak atık pillerin toplanması gibi özel atık
toplama faaliyetleri ve takvimi konusunda da bildirim
alabilecekler. Uygulama içeriğinde ayrıca hangi atıkların geri
dönüştürülebilir olduğuna ve hangi atıkların da kompost
üretimine uygun olduğuna ilişkin bilgiler de yer alıyor. Dallas’ın
Sıfır Atık İnisiyatifinin Başkanı Murray Myers uygulamaya ilişkin
şöyle konuşuyor: “Dallas Belediyesi yılda 55.000 tonun üzerinde
malzemeyi geri dönüştürüyor. Yeni çevrimiçi ve mobil uygulama
araçlarıyla birlikte, artık yaşadığımız bölgenin katı atık yönetimi
hakkında bilgi edinmek daha kolay. Meşgul biriyseniz özellikle
çöp çıkarma zamanları, geri dönüşüm ve toplu atık toplama
konularında zamanlamayı kaçırmamak için bu tür uyguamalar
önemli bir araç.” Yeni mobil uygulama, basılı çöp toplama
takvimlerini tamamen uygulamadan kaldırmıyor ancak belediye,
atık toplama biriminin telefon trafiğini azaltmak ve yurttaşların
zamanlamasını iyileştirmek adına bu uygulamanın faydalı
olacağını umuyor. Bu uygulamayla birlikte, Dallas da San
Antonio, Fort Worth, Boston ve Denver gibi, kendi çöp toplama
takvimi hatırlatıcılarına sahip, teknolojiye ayak uyduran atık
yönetimi birimlerine sahip belediyeler kervanına katılmış oldu.
Bu tür teknolojiler, yurttaşlar için kazançlı olurken aynı zamanda
belediyelerin atık toplama faaliyetlerinin de etkinliğini arttıran bir
işlev görüyor. Aynı zamanda yurttaşlar çöpleri ayrıştırma
konusunda bilgilere daha kolay ulaşabiliyor. (NextCity)

Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Katılımcı Uygulama Örnekleri: Angers, Fransa’da Katılım Günleri
Participedia Uluslararası Katılımcılık Portalında yer alan paylaşıma göre, Fransa’nın Angers kentinde gerçekleşen katılım günleri 18-
19 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşti. Etkinlik iki safha halinde kurgulandı. Birinci gün, seçilmiş yerel temsilcilerle daha önce katılımcı
süreçlerde yer almış bireylerin bir araya geldiği toplantılar yapıldı. Sabah saatlerinde, kurumsal yapılardaki çeşitli temsilcilerin ilgili
rollerinin ve gelecekteki katılımcı süreçlerin belirlenmesi için atölyeler düzenlendi. Öğleden sonra da, mahalle danışma konseylerinin
gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirmesi yapıldı. Bunun sonrasında bu önlemlerin muhtemel sonuçları hakkında bir tartışma
gerçekleştirildi.

Bundan 20 yıl önce Avrupa’nın diğer birçok ülkesi gibi, Fransa da adem-i merkeziyetçilik hareketinin bir parçası haline geldi. Bu
sayede, yerel düzeyde karar almaya odaklı güçlü bir demokratikleşme sürecine işaret eden yeni bir yönetişim kavramı uygulanmaya
başladı. Bunun etkisi de yurttaşların katılımcı süreçlere entegre olmasıyla hissedilmeye başlandı. Angers kentinde katılımcı
demokrasi zaman içinde çeşitli destekleyici mekanizmaları deneyimledi ev bu mekanizmalar her şeyden önce toplumsal bir ağın
varlığına vurgu yapan bir pozisyonda (yaklaşık 1700 dernek). Bu dernekler, kentin yerel kurumlarıyla bir “kent sözleşmesi” üzerinden
işbirliği yapıyor ve bu sözleşme ilk olarak 1994 yılında ortaya çıkmış bir metin. Dernekler toplamda 300.000 Avro destek alıyor. Bu
destekle birlikte yurttaşların katılımı ve yakınlaştırma projelerinin gerçekleşmesi teşvik edilmiş oluyor. 

http://www.kadikoyakademi.org/katilimci-uygulama-ornekleri-angers-fransada-katilim-gunleri/
https://nextcity.org/daily/entry/dallas-garbage-app-trash-collection-reminder
http://inhabitat.com/revolutionary-new-solar-plant-generates-power-all-day-and-all-night/


1998’den bu yana, Angers Belediyesi çeşitli semtlerin temsilcileriyle
seçilmiş görevliler arasında toplantılar düzenliyor. 2005 ve 2008
yıllarında belediye ayrıca ‘yerel demokrasi günleri’ adı altında
etkinlikler de düzenledi. Bugüne dek, kentin sakinlerinin katılımıyla
deneysel konsültasyon süreçleri gerçekleştirildi ve bu süreçler
genellikle, kanal yataklarının veya tramvay hattının yeniden
tasarlanması gibi kentsel planlama projelerine odaklandı. Şubat
2011’de Angers Belediyesi yerel kurumlar, dernekler ve yurttaşlar
arasındaki bağların yenilenmesi ve önceki çalışmaların gözden
geçirilmesi amacıyla “Katılım Günlerini” düzenledi. Etkinliğin bir diğer
amacı da, yurttaşların fikirlerini dinlemek ve yurttaşları ilgilendiren
kamusal kararların alınmasını kolaylaştırmak ve iyileştirmekti. Katılım
günleri, “öğrenmek için dinle, harekete geçmek için bilgi sahibi ol”
sloganıyla düzenlendi.

Katılım Takvimi

Katılım günleri 18-19 Şubat 2011 tarihinde gerçekleşti. Etkinlik iki
safha halinde kurgulandı. Birinci gün, seçilmiş yerel temsilcilerle daha
önce katılımcı süreçlerde yer almış bireylerin bir araya geldiği
toplantılar yapıldı. Sabah saatlerinde, kurumsal yapılardaki çeşitli
temsilcilerin ilgili rollerinin ve gelecekteki katılımcı süreçlerin
belirlenmesi için atölyeler düzenlendi. Öğleden sonra da, mahalle
danışma konseylerinin gerçekleştirdiği çalışmaların değerlendirmesi
yapıldı. Bunun sonrasında bu önlemlerin muhtemel sonuçları
hakkında bir tartışma gerçekleştirildi.

İkinci gün gerçekleşen ikinci safha tüm yurttaşlara, Angers’de
yaşamayan bireylere de açık bir etkinlikti. Belediyenin web sitesi
üzerinden kaydını yaptıran herkese açık olarak düzenlendi. Kayıt
yaptırmayanlar da konferanslara girebiliyor ve “katılım köyünü”
gezebiliyordu. Katılım köyü, derneklerin temsil edildiği 25 bilgi
standından oluşuyordu.

Etkinlik Öncesinde Yurttaşlara Katılımcılık Eğitimleri

Yerel yetkililerle yurttaşlar arasındaki buluşmaların kolaylaşmasına
yönelik olarak, önceden bir dizi yapı oluşturuldu: mahalle danışma
konseyleri, mahalle toplantıları, yerel konseyler, yabancılar için
konseyler ve kullanıcı komitesi. Tüm bu örgütlenmeler etkinliğe davet
edildi. Aynı şekilde, belediye 60 yurttaşa da eğitim verdi (bu kişiler,
daha önce katılımcı süreçlerde yer almış olan dernek üyeleriydi). Bu
eğitim, katılım, tartışma, mahaldeki yaşam hakkındaki bilgilerini
arttırmak amacıyla proje geliştirme ve mevcuttaki yerel yönetimler ve
aygıtların nasıl çalıştığına dair bilgilendirme  konularındaki yöntem ve
araçlar üzerine hakimiyet ve yetkinliklerini güçlendirme amacı
taşıyordu. Eğitim alan 60 kişi, etkinlik süresince özel bir rol üstlendi.
Yurttaşlar ve kurumlar arasında bir bağ kuran bu kişiler ‘köprü yurttaş’
işlevi görmüş oldu.

Katılımcılık Günlerinin Kurgusu ve Yöntemi

Herhangi bir tartışma öncesinde, belediyenin web sitesinde yeni
sayfalar açılarak kamuoyuna bilgi aktarımı gerçekleştirildi. Bu sayfalar
temelde proje hakkında bir açıklamayı, projenin çıkış noktasını,
hedeflerini ve programını içeriyordu. Proje kendi fikirlerini paylaşmak
ve yetkililerle tartışmak isteyen herkese açık olduğu gibi, (salon
kapasitesi 500 kişiyle sınırlı olmakla birlikte) ilgilenen herkes ücretsiz
olarak kayıt yaptırabiliyor ve ikinci gün gerçekleşen konferans ve
atölyelere katılabiliyordu. “Katılım köyüne” erişim herkese açık ve
ücretsiz tutuldu ve önceden kayıt yaptırma zorunluluğu konmadı.
Angers sokaklarında ayrıca bir kampanya gerçekleştirildi ve bu
kapsamda posterler asılarak mümkün olan en yüksek sayıda insan
davet edildi.

Participedia: Dünyadan Katılım Örnekleri

Son olarak, etkinlik esnasında “yerel demokrasi cep sözlüğü” adı
altında 55 sayfalık bir broşür dağıtıldı ve bu sözlüğün içeriğinde
belediyenin faaliyetlerine, kurduğu ortaklıklara ve projelere yer
verildi.

19 Şubat günü, yurttaşların yetkililer ve uzmanlarla önemli konular
üzerinde tartışma yürütebilmesini sağlamak adına, dört tematik
atölye düzenlendi. Bu dört atölye “mahallemde harekete geçme
çağrısı”, “geleceğin kentini yaratmak”, “sosyal bağ kurmak” ve
“kullanılan bilgilerden kamusal karar alma sürecine” şeklinde
başlıklandırıldı. Bilmeye dayalı bir tartışma ortamı sağlamak ve
topluluk önünde konuşmayı teşvik etmek adına, atölyeler
sonrasında 7 farklı konuda yuvarlak masa toplantısı yapıldı.
Konular okul, derneklerin rolü, kamusal yollar, (yaşlılara odaklı
olarak) dayanışma, gençlik, spor ve kültür olarak belirlendi. Bu
yuvarlak masa toplantılarında, uzmanlar, dernek üyeleri ve
yetkililer mevcut durum hakkında bir değerlendirme sundu ve
çeşitli proje önerilerinde bulundu.

Atölyeler yaklaşık 15’er kişilik dar komiteler halinde öğleden sonra
gerçekleştirildi. Duyurulan projeler üzerinde tartışıldı ve
katılımcılar ‘uzman kullanıcılar’ olarak adlandırıldı. Tartışmaların
video kaydı alındı.

Etkinliğin sonunda, belediye ile yurttaşlar arasındaki ilişkiyi
düzenleyen bir tüzük metni oluşturuldu ve derneklerle belediye
arasında 1994 yılında imzalanan sözleşme yenilenerek karşılıklı
mutabakat sağlamlaştırıldı. Katılımcı bir çevrimiçi platformun
oluşturulacağı ayrıca duyuruldu. Kurulan çeşitli ilişkiler,
katılımcıların özellikle etkinlik esnasında yaratılan kendini ifade
edebilme biçimlerinden memnun kaldığını gösterdi. Katılım
günlerinin başarısından ve tutulmasından sonra, gençlik konseyi
gibi yapıların oluşturulmaya devam edilmesi ve bu tür etkinliklere
devam edilmesi görüşü hakimdi. Angers’de katılım günleri her iki
yılda bir, gönüllülüğün desteklenmesine odaklanan Agora Forum
etkinlikleriyle dönüşümlü olarak gerçekleştirilmeye devam edecek.

(Akademi Kadıköy)



Kanada’nın Waterloo Belediyesi tarafından Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanına girilen
bilgilere göre, Waterloo Belediyesi, yaşlı dostu kentler ağına katıldıktan sonra, bu alandaki ilk çalışmasını, DSÖ tarafından
öngörülen iyileştirme kriterleri arasında yer alan “Barınma” konusunda gerçekleştirdi.
Belediye Başkanına doğrudan tavsiyede bulunan komite ve alt komiteler yoluyla örülen süreçte, Waterloo’nun daha fazla
yaşlı dostu bir hale gelmesi konusunda yurttaşların katılım ve irade gösterdiği gözlemlendi. Bu süreçten beş bulgu ortaya
çıktı:
1. Kıdemli yurttaşları Waterloo kenti için değer arz ediyor.
2. Waterloo kentinde, yaşlı dostu konut ve konaklama stokunun derlenerek sunulmasına ihtiyaç var.
3. Waterloo kentinde sosyal katılım imkanlarının iyileştirilmesi gerekiyor.
4. Kişilerin kent alanındaki hareketliliği kıdemli yurttaşların bağımsızlığının korunması için çok önemli.
5. Yürünebilirlik fiziksel bir konu olmaktan ziyade bir yaklaşım ve davranış meselesi.

2013 yılında Waterloo Belediye Başkanının Yaşlı Dostu Kent Danışma Komitesi tarafından Konseye sunulan rapor
özetinde, Waterloo’nun sürdürülebilir ve yaşlı dostu bir kent olması yönündeki iyileştirmelere devam edilmesine yönelik bir
eylem planı tavsiyesi yer aldı. Tavsiye edilen konulardan biri, kıdemli yurttaşların özel konaklama ihtiyaçlarını karşılamaya
yönelik bir konut ve konaklama rehberinin geliştirilerek basılması yönündeydi.

Rehberin içeriğinde, yaşlılar için sunulan konaklama imkanları hakkında iletişim bilgileri, fiyatlar, konaklama birimi sayısı,
konaklama birimlerinin boyutları ve verilen bakım hizmetlerinin düzeyi gibi temel bilgilerin yanı sıra, her bir lokasyonda ve
çevresinde yaşlılar için sağlanan diğer imkanlar hakkında bilgiler de yer alıyor.

Waterloo’daki konut ve konaklama stoku, rehber içeriğinde “Bağımsız Yaşama” odaklı konut birimleri, “Destekleyici Hizmet
Alarak Yaşama” ve “Uzun Vadeli Bakım Evleri” şeklinde sınıflandırılarak sunuluyor.

Waterloo kentinde 60 yaş ve üzeri nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 10-19 arası olarak belirtiliyor. Waterloo'da kurulan
“yaşlı dostu komite”, yurttaşlardan ve belediye görevlilerinden oluşuyor ve doğrudan belediye başkanıyla çalışıyor.
Konaklama rehberinin oluşturulma sürecinde kıdemli yurttaşların da görüşlerine başvurulduğu belirtiliyor.

 (Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanı, Waterloo Yaşlı Dostu Kent Programı ve Waterloo Yaşlı
Dostu Konut ve Konaklama Rehberi)

Kanada Waterloo’da Yaşlılar için Konut ve Konaklama Rehberi 

Yaşlı Dostu Kentlerden...

http://www.kadikoyakademi.org/yasli-dostu-kentlerden-kanada-waterlooda-yaslilar-icin-konut-ve-konaklama-rehberi/


Türkiye'den Haberler

Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihi yarımadayı "otel
yarımadası"na dönüştürecek bir karar aldı. Tarihi semtlerdeki
sosyal dokuyu bozacağı için tepki çeken girişimin ilk adımı ocak
ayında atıldı. Belediye, tarihi yarımadanın en güzel sivil mimari
örneği evleri ve tescilli hanlarının bulunduğu Eminönü’nde ev
pansiyonculuğu yapılmasına izin verdi. İBB şimdi de Yedikule,
Yenikapı ve Aksaray için aynı kararı aldı. (Habersol.org)

İBB, Tarihi Yarımadayı "Oteller
Yarımadası"na Dönüştürecek

10 Yılda Ne Sözler Verildi...

Üçüncü Köprü Bağlantı Yolları
İhaleleri Yine Ertelendi
Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamındaki Yavuz Sultan
Selim Köprüsü’nün bağlantılı yollarından Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-
Odayeri kesimleri için 4 Mayıs’ta ihale yapılacak. Bu yıl hizmete
girmesi hedeflenen köprünün, bağlantı yollarının ise 2018
sonunda tamamlanması hedefleniyor. İstanbul Boğazı’nda yapımı
süren üçüncü köprünün bağlantı yolları için önce 6 Mart 2015’te
yapılacağı açıklanan ihale, 6 Mayıs 2015’e ertelenmişti. Ardından,
firmaların talebi üzerine Kurtköy-Akyazı ve Kınalı-Odayeri
kesimlerinin ayrı tarihlerde ihale edilmesine karar verilmişti. Yap-
İşlet-Devret modeliyle Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin
Kurtköy-Akyazı kesimi işine ait ihale için önce 30 Haziran 2015
olarak belirlenen tarih, sonra 31 Ağustos 2015’e, devamında ise 1
Mart 2016’ya ertelenmişti. Projenin ilk önce 7 Temmuz 2015
olarak açıklanan Kınalı-Odayeri kesimi işine ait ihalesine ilişkin
tarih de 7 Eylül 2015, daha sonra da 8 Mart 2016 olarak
değiştirilmişti. Söz konusu ihalelerin, 4 Mayıs’ta yapılacağı
belirtildi. İhalelerin ardından 3. köprü bağlantı yollarının yapımla
ilgili giderleri, işi üstlenecek firmalara ait olacak. 
(Hürriyet Gazetesi)

Tarihi Okulun Arazisinde Butik Otel
Yenikapı Surp Tateos Partoğomeos Kilisesi Vakfı, uzun yıllar
önce kapanan Hayganuşyan Okulu’nun bulunduğu araziyi
kiraya verdi. Geçen yıl Haziran ayında BRF Uluslar Arası
Taşımacılık ve Dış Ticaret Limited Şirketi’yle sözleşme
imzalayan vakıf, projenin Anıtlar Kurulu’ndan geçip
başlamasını bekliyor. Yenikapı Surp Tateos Partoğomeos
Kilisesi Vakfı Başkanı Murat Karaman ve projenin mimarı
Yusuf Sertkaya, 25 yıl boyunca ‘yap-işlet-devret’ modeli
çerçevesinde kiralanan bina hakkında açıklamalarda
bulundu. (Agos.com.tr)

İBB İmar Komisyonu, mahkeme tarafından iptal edilen 1/5000 ölçekli
Haydarpaşa Garı, Kadıköy Meydanı ve Çevresi Koruma Amaçlı
Nazım İmar Planı'nın revize edilmesini kararlaştırdı. Bu tarihi gar için
sevindirici bir haber. Peki bu karar ne anlama geliyor?
Yeni hazırlanacak planda Haydarpaşa Garı, ‘Hızlı Tren’in ilk
istasyonu olacak ve tarihi kimliği korunarak gar fonksiyonuna devam
edecek. (Ömer Erbil - Radikal)

Tarihi Surlara Avrasya Tüneli
Düzenlemesi

Temeli 2011 yılında atılan ve 2017 yılında açılması planlanan
Avrasya Tüneli’nden sonra kesintisiz erişimin sağlanabilmesi
için kavşak ve yol genişletme çalışmaları için imar planında
değişiklik yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde
görüşülen ‘İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Projesi Avrasya
Tüneli’ imar planına göre tünel, Avrupa yakasındaki çıkış
noktası olan Kazlıçeşme üzerinde yapılacak kavşakla
bağlanacak. Bakırköy-Yenikapı arasındaki sahil yolu, ortadaki
transit yol kaldırılarak 3’er şeritli hale getirilerek akışkan bir
trafik sağlanması planlanıyor. (Yapi.com.tr)

Narmanlı Han Yıkılıyor!

Beyoğlu'nun tarihi binalarından olan Narmanlı Han'da bugün
yıkım başladı! Tarihi han için 2015 yılında "restorasyon" projesi
hazırlandı. Proje 16 Haziran 2015'te İstanbul 2 Numaralı Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanınca 19
Ocak’ta "restorasyon" adı altında yıkım çalışmalarına
hazırlanıldı. Bugün iş makinelerinin girdiği handa yıkımın
başladığı öğrenildi. (Habersol.org)

İBB, 9 Hattı 11 Yıl Erteledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2014 yerel seçimi için hazırladığı
metro ve raylı taşıma taahhütlerini hâlâ toplu taşıma araçlarındaki
ekranlarda oynatıyor. Birgün'den Onur Erem'in haberine göre,
videoda, İBB’nin halka verdiği sözlerin çoğunu tutamadığı
görülüyor. Kartal-Kaynarca Metrosu: Kadıköy-Kartal arasındaki M4
hattına 3 durak daha ekleyerek metroyu Kaynarca’ya kadar
uzatma projesinin 2015 yılında tamamlanacağı söyleniyor. Ancak
4.5 kilometrelik bu hat hâlâ tamamlanmış değil. Belediyeden
yapılan son açıklamalarda metronun 2016 içinde bitirilmeye
çalışıldığı yer alıyor.Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy-Sancaktepe
Metrosu: Temeli 2012’de atılan M5 kodlu metro hattının 2015’te
açılacağı sözü verilmişti. 20 kilometre boyunca 16 durağa sahip
olması planlanan metro hattının ne zaman açılacağı belli değil.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, dört ay önce yaptığı
açıklamada hattın 2016’nın son çeyreğine yetiştirilmeye
çalışıldığını söylemişti. (Yapi.com.tr) 

http://www.hurriyet.com.tr/ucuncu-kopru-baglanti-yollari-ihaleleri-yine-ertelendi-40057006
http://www.agos.com.tr/tr/yazi/14391/tarihi-okulun-arazisinde-butik-otel
http://haber.sol.org.tr/turkiye/narmanli-han-yikiliyor-146690
http://www.radikal.com.tr/turkiye/10-yilda-ne-sozler-verildi-1511291/
http://www.yapi.com.tr/haberler/ibb-9-hatti-11-yil-erteledi_143208.html
http://www.yapi.com.tr/haberler/tarihi-surlara-avrasya-tuneli-duzenlemesi_143181.html
http://haber.sol.org.tr/toplum/istanbul-belediyesi-tarihi-yarimadanin-dokusunu-bozmaya-kararli-146262


Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

Ankara, AVM'nin de Başkenti
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2015 yılına ilişkin
verilerinden yapılan derlemeye göre, bin kişi başına düşen
AVM alanında 284 metrekareyle Ankara ilk sırayı aldı.
Ankara'yı 277,3 metrekareyle İstanbul, 267,2 metrekareyle
Bolu, 208,6 metrekareyle Karabük ve 195,9 metrekareyle
Kırıkkale takip etti. Adıyaman, Ağrı, Amasya, Bingöl, Burdur,
Çorum, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Kırşehir, Muş, Niğde,
Rize, Sinop, Sivas, Tunceli, Yozgat, Bayburt, Şırnak, Bartın,
Ardahan, Iğdır ve Kilis ise AVM bulunmayan iller olarak
kayıtlara geçti. AVM'si bulunan ancak bu alanın düşük
olduğu iller sırasıyla 10,8 metrekareyle Ordu, 20,1
metrekareyle Kırklareli, 27,2 metrekareyle Kastamonu, 32,1
metrekareyle Giresun ve 32,4 metrekareyle Artvin
oldu. (Yapi.com.tr)

Kadıköy Belediye Başkanı
Nuhoğlu'nun Fikirtepe İsyanı

CHP’li Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu
“Fikirtepe’de kanuna göre ilçeye devredilmesi gereken araziler
hazineye devrediliyor” diyor. Belediye sadece Fikirtepe’de yok
sayılmıyor, eğitim merkezi yapmak üzere istediği çürümeye
bırakılan tarihi binalar bir türlü belediyeye tahsis edilmiyor.
İstanbul’un her yerinde bir dönüşüm yaşanıyor. Bu
dönüşümden Kadıköy de nasibini alıyor. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı İstanbul’un her yerinde dönüşüm sürecinde tepeden
inme kararlar uyguluyor. Bunlara direnen belediyelerden biri de
Kadıköy Belediyesi. Fikirtepe’de yok sayılıyor; ihtiyaç
olmadığını belirttiği halde Kadıköy’ün kalbine cami projesi
planlanıyor ve belediye daha birçok proje için bakanlığa karşı
hukuki bir mücadele sürdürüyor. Hukuki mücadelesinin
yanısıra sanatsal projeleri ve yönetim biçimiyle de gündeme
gelen Kadıköy Belediyesi Başkanı Aykurt Nuhoğlu ile A’dan
Z’ye Kadıköy’ü konuşuldu. 

- Tarihi Haydarpaşa Garı’ndan başlayalım. İtirazınız üzerine
planlar iade edildi fakat son süreç nedir?
Haydarpaşa’yla ilgili tavrımız net. Haydarpaşa’nın temel
fonksiyonları korunacak. Arkasındaki alanlar yeşil, kültür ve
halk ihtiyaçları doğrultusunda kullanılacak. Ticaret alanları
tamamen iptal edilecek. İlçelerle Büyükşehir arasında ciddi bir
kordinasyon yok. Büyükşehir meclis üyelerinin komisyonlardaki
konuşmaları bu sorunu tek başına çözmüyor. Planlama
aşamasında tartışılırken Kadıköy’ün, bürokratların da
düşüncesi alınarak hareket edilse çok daha sağlıklı olur. Ortak
bir iletişim sağlanmalı. Yurttaşların, STK’larin, sendikaların,
odaların, derneklerin ve muhtarların olduğu bir masa kurulmalı.
Onlarsız bir Haydarpaşa plan değişikliğinin düşünülmemesi
gerek.

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından rıhtıma cami
projesi gündemde. Son durum nedir?
Plana itiraz ettik. Bizim tespitimize göre orada 9 tane cami var.
Camiye ihtiyaç yok. Ankara’nın ihtiyacı var. Ankara da
geliyorsa İstanbul’da istediği camide namaz kılabilir.
İstanbul’da cami çok. Kadıköy’de tarihi camilerimiz de var.
İhtiyaç olursa da biz yaparız.

- Kurbağalıdere ıslah projesinde son durum nedir?
2017 sonunda biteceği söylendi. Biraz geç kalmalarıyla
beraber sanırım 3 ay içinde bu kanalizasyon sorunundan
kurtulabiliriz. Takip ediyoruz. Bence biraz yavaş gidiyor.
Hızlanabilir. Bizim için buranın ıslahı önemli. Ciddi şekilde risk
oluşturuyor burası. (Hazal Ocak- Cumhuriyet Gazetesi)

Marmara Fayına Büyük Gözaltı
AFAD tarafından hayata geçirilen ‘GONAF’ projesi
kapsamında İstanbul ve Yalova’daki 7 farklı noktada, yerin
300 metre altına yerleştirilen derin kuyu sismometreleri,
büyüklüğü 1’in altında olan mikro depremleri bile
kaydedecek. Olası büyük marmara depremine yönelik
hazırlık ve çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu çalışmaların
başında ise Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)
tarafından hayata geçirilen “Kuzey Anadolu Fayında Derin
Jeofizik Gözlemler, Marmara Denizinin Doğusunda Derin
Kuyu Sismometre Ağı” (GONAF) projesi geliyor. İstanbul ve
Yalova’daki 7 farklı noktada, yerin 300 metre altına
yerleştirilen derin kuyu sismometreleri sayesinde 1’den bile
küçük mikro depremlerin kalp atışları kayıt altına
alınacak. (Yapi.com.tr)

Bakırköy eski Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve
Araştırma Hastanesi'nin bulunduğu 5 bin 250 metrekare arsa
alanı ihaleye çıkıyor. Emlak Konut GYO tarafından Şubat da
yapılan ihale için Bakırköylüler tepkili. Çevrede tek SSK
hastanesinin sağlık amaçlı değil de AVM yapılacak olması
tepkileri artırıyor. (Radikal)

Bakırköy'de Hastane Arazisi
İhaleye Çıkıyor

Kadıköy’de Yüksek Bina Sınırlaması
Getirildi
İstanbul'un Kadıköy ilçesi kentsel dönüşüm süreci ile şantiye
alanına dönüştü. Bölgede hemen hemen her sokakta bir
kentsel yenileme projesi var. Artan inşaat projelerinin
yoğunluğu arttıracağı ve şehrin siluetine olumsuz etki
yapacağı kaygısı ile yeni bir karar alındı. İstanbul Büyükşehir
Belediyesi meclis kararı ile bölgede yüksekliğin serbest
olduğu alanlara 15 kat sınırı getirdi.
Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, kat sınırlaması
kararını olumlu bulduklarını, bu uygulama ile şehrin siluetine
zarar verecek yapıların önüne geçileceğini belirtti. 
(Hürriyet.com)

http://www.hurriyet.com.tr/kadikoyde-yuksek-bina-sinirlamasi-getirildi-40059216
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http://www.radikal.com.tr/turkiye/bakirkoyde-hastane-arazisi-ihaleye-cikiyor-1515844/


Sarıyer’in en etkili sivil toplum kuruluşlarından olan
Sarıyer Kent Dayanışması, yaptıkları çalışmalarla
isminden sürekli bahsettiriyor. Hayatın her alanında var
olan ve sosyal sorumluluk kapsamında değerlerin
yaşatılmasına önem veren Sarıyer Kent Dayanışması
Sözcüsü Emin Turan, Sarıyer kıyılarında yaşanan
gelişmeleri gazetemize değerlendirdi. Turan, işgallere
karşı “Kıyı şeridinin tamamının halka açılmasını istiyoruz”
dedi. (Sariyerposta.com)

Kentsel Dönüşüm, Mega Projeler ve Özelleştirmeler

3. Havalimanı, MIPIM Mega Proje
Ödülü'ne Aday

Bu sene 27’incisi düzenlenecek MIPIM Fuarı’nda verilecek
ödüller için 42 ülkeden 230 projenin başvurduğu biliniyor.
Değerlendirmeler sonucu MIPIM ödüllerinin jürisince belirlenen
kısa listede, her kategoriden 4 proje olmak üzere toplam 11
kategori ve 44 proje yer alıyor. Listede, 3. Havalimanı'nın projesi
"Geleceğin En İyi Mega Projesi" kategorisinde yarışıyor. Tüm
kategorilerin kazananları, 15 Mart ile 17 Mart tarihleri arasında
Fransa’nın Cannes şehrinde gerçekleşecek MIPIM Fuarı
ziyaretçilerinin katılımıyla yapılan son oylamada belirlenecek.
(Dünya.com)

“Kıyılar Halka Açılmalı”

Tarihi Oydular İçine Kafe Koydular
Gülhane Parkı içinde Beltur’un işlettiği Kandil Cafe için 538
yıllık tarihi surlar delik deşik edildi. “Sur-u Sultani” olarak
adlandırılan surların yıllardır kapalı duran küçük bir pencere
büyüklüğündeki kapısı enine ve boyuna büyütülerek Beltur’a
ait kafeye özel giriş haline getirildi. Surlar delinerek dübelli
vidalar takıldı. Alemdar Caddesi’ne bakan dış kısma pergola
bağlandı. Pergolayı kurmak için zemin yükseltildi ve bir de
merdiven eklendi. (Sozcü Gazetesi)

Kadıköy Cami Projesinde Son
Gelişme

Kadıköy'e Ulu Cami planını değerlendirmek istemeyen
koruma kurulu üyeleri, bunun yerine planı Kültür ve Turizm
Bakanlığı'nın sorumluluk alanı olmaktan çıkarmayı tercih
ettiler. Fay hattının yerini değiştirir gibi 2011'de sit alanının
etkileşim sahası olarak ilan edilen alanı hiçbir gerekçe
göstermeden cami yapılması için daralttılar. Böylece
Kurbağalıdere'nin arıtılması için gerekli tesisler ve park
yapılacak alana cami yapılmasının önü açılmış oldu. 
(Arkitera)

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Çalışmalarımız
kapsamında Ahilik müzesi inşaatı tamamlanmak üzere, ahilik
çarşısı temeli ve bodrum kat inşaatı ise tamamlandı. Külliye
projemizle ahiliği anlamak kadar görselliği ile de yeni kuşaklara
anlatabilmek de bizler için çok önemli. Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları
Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve
Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği’nin katkı sunduğu
proje Kırşehirliler tarafından da çok desteklendi. (Yapi.com.tr) 

‘Cumhuriyet Tarihinin İlk Külliyesi'ni
Yapıyor

15 Milletten 12,6 Bin Kişi Çalışıyor
Çalışmaların tüm hızıyla devam ettiği İstanbul Üçüncü
Havalimanı'nın inşaatında 15 farklı milletten 13 bine yakın
personel çalışıyor. 90 milyon yolcu kapasiteli birinci bölümünün
2018'in Şubat ayında tamamlanması planlanan havalimanı
inşaatında, 15 farklı milletten 12 bin 600 kişi
çalışıyor. Çalışmalar, bin 66'sı beyaz yakalı, 11 bin 534'ü mavi
yakalı bu personel tarafından gece gündüz aralıksız
sürdürülüyor. Personel sayısının en yoğun dönemde 30 bine
kadar çıkacağı belirtiliyor. (Yapi.com.tr)

http://www.dunya.com/sirketler/3-havalimani-mipim-mega-proje-odulune-aday-291472h.htm
http://www.yapi.com.tr/haberler/cumhuriyet-tarihinin-ilk-kulliyesini-yapiyor_143143.html
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http://www.yapi.com.tr/haberler/15-milletten-12-6-bin-kisi-calisiyor_143378.html
http://www.sariyerposta.com/turan-kiyilar-halka-acilsin/
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Resmi Gazetede, Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik
yayımlandı. Yönetmelikle, AVM’lerde bebek bakım odası ve
çocuk oyun alanı; sosyal ve kültürel etkinlik alanı; acil ve
tıbbi müdahale odası ile ibadet yeri ayrılması zorunlu
tutuldu. AVM yönetimleri, yasal zorunluluk olmasa bile,
ticaretin gereği olarak, daha çok müşteri çekebilmek
amacıyla bu tür yerler ayırmaya özen gösteriyorlar. Bugün
birçok AVM’de yukarıda sayılan hizmetler zaten
veriliyor. Ama yasal zorunluluk olmadığı için, AVM’nin
bulunduğu çevrede yaşayanların sosyal özellikleri
gerektirmiyorsa yönetimler, ibadet için yer
ayrılmıyor. (Habersol.org)

İBB, Tarihi Yarımadayı "Oteller
Yarımadası"na Dönüştürecek

Mimar Uğur Tanyeli: Türkiye Vahşi Bir
Girişimle Karşı Karşıya, Çin’le Aynı
Zemindeyiz
Mimarlık tarihçisi Uğur Tanyeli, TOKİ’yi ‘antidemokratik
dayatmalar yapan bir örgüt’ olarak niteleyerek, “Türkiye en vahşi
mimari kentsel girişimlerden birini yaşıyor, bu alanda Çin’le ortak
zeminde ilerliyoruz” dedi. 

Mimarlık ideolojiyi oluşturan bileşenlerden biri midir?

Her ideoloji bir dizi pratik aracılığıyla imal edilir; eğitimle imal edilir,
tiyatroyla yapılır, sinemayla yapılır, hiç kuşkusuz mimarlıkla da
yapılır. Mimarlık da ideolojiyi kuran bileşenlerden biri olarak
çalışabilir. Yani, ideolojilerin kültürel pratikleri tanımladığından çok,
kültürel pratiklerin ideoloji üreteçleri olduğundan söz etmek daha
anlamlı olur.

Erken Cumhuriyet döneminde, erken Türk milliyetçiliğinde bunu
görürsünüz. İdeolojik hiçbir angajmanı yokmuş gibi gözüken 1950-
60 arasındaki Demokrat Parti döneminde bile mimarlık ideolojiyi
var edici güçlerden biri olmuştur. Hiç tereddütsüz söyleyebilirim,
AKP iktidarının ideolojik temellerini var eden etmenlerden biri de
mimarlıktır. Bunun için özel bir çaba bile gösterildiğini
söyleyebilirim.

Siyasal dönüşüm yaşayan toplumlarda iktidar mimariye daha
çok mu önem verir?

Zaman zaman bunun amaçlandığı durumlarla karşı karşıya
kalabiliyoruz. Bir kere her tür antidemokratik eğilimli iktidarın
mimarlıkla ilişkisini, deyim yerindeyse, ideoloji yapıcı pratik olarak
özellikle vurguladığını söyleyebilirim.

Söz gelimi, bunun en sık uygulandığı yerlerden Hitler
Almanya’sındaki durum böyleydi. Orada yönetimin doğrudan
ideolojik bir angajmanla ortaya çıktığını, mimarlığı kendi
tanımlamaya çalıştığı biçimde bir ideolojik kurucu olarak tahayyül
ettiğini, onu empoze etmeye çalıştığını, bunun için özel destekler
verdiğini, hatta çoğu durumda yasaklamalar yaptığını biliyoruz.
Hatta, 1930’lu yılların Almanya’sında belediyeler yeni yapı
tasarımlarının Nazi beklentilerine uyup uymadığını ideolojik olarak
denetler, onay kararı verir veya vermezlerdi, mal sahibi ve
tasarımcıya istedikleri tasarımda inşaat yaptırmazdı.

Ancak, aslında sandığımızın aksine, ‘İdeolojimize uygun binalar
yapalım’ denmesi tek başına antidemokratik bir sorun değil.
Kuşkusuz bu da var ama, burada asıl sorun ‘Ben herkesin her
yaptığını ister sanatsal, ister mimari, ister dinsel, ister toplumsal
olsun, hepsini denetleyebilirim’ biçiminde ortaya konan iktidar
anlayışıdır. Antidemokratik olan, iktidarların böyle bir hakkı
olduğuna inanmaktır. (Orbay Soydan - Diken.com)

AVM'lere Mescit Zorunluluğu Getirildi

TANAP Projesi’nde İhale TEKFEN
İnşaat Lehine Sonuçlandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tarihi yarımadayı "otel
yarımadası"na dönüştürecek bir karar aldı. Tarihi semtlerdeki
sosyal dokuyu bozacağı için tepki çeken girişimin ilk adımı
ocak ayında atıldı. Belediye, tarihi yarımadanın en güzel sivil
mimari örneği evleri ve tescilli hanlarının bulunduğu
Eminönü’nde ev pansiyonculuğu yapılmasına izin verdi. İBB
şimdi de Yedikule, Yenikapı ve Aksaray için aynı kararı
aldı. (Habersol.org)

Malatya Darende’de Bir Garip ‘Riskli
Alan’ Kararı
Malatya Darende’deki bir mahalle için ilginç bir ‘riskli alan’
kararı alındı. Bakanlar Kurulu kararı ile riskli alan ilan edilen
bölge, bir süre önce afetzedelerin yerleştirildiği evleri
kapsıyor. Üstelik, riskli alan ilan edilen alanın 10 metre
uzağında okul, 20 metre uzağında hastane 100 metre
uzağında ise toplu konut bulunuyor. Adeta cetvelle çizilen
alana ilişkin Danıştay’a dava açıldı. (Hürriyet Gazetesi)

Türkiye üzerinden geçecek 1850 kilometrelik boru hattı üzerinde
bulunan 2 adet Kompresör İstasyonu ve 4 adet Ölçüm
İstasyonunun Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşi için ön yeterlik
almış yerli ve yabancı 11 firmanın 26 Haziran 2015 tarihinde
davet edilmesi ile başlayan ihale süreci sonucunda Tekfen
İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile sözleşme imzalandı.
(Kanalfinans.com)

Urla Villalarıyla İlgili SİT Değişikliğini
Mahkeme İptal Etti

Türkiye üzerinden geçecek 1850 kilometrelik boru hattı
üzerinde bulunan 2 adet Kompresör İstasyonu ve 4 adet
Ölçüm İstasyonunun Mühendislik, Tedarik ve Yapım İşi için ön
yeterlik almış yerli ve yabancı 11 firmanın 26 Haziran 2015
tarihinde davet edilmesi ile başlayan ihale süreci sonucunda
Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ile sözleşme imzalandı. (Radikal)

http://www.diken.com.tr/mimar-ugur-tanyeli-turkiye-vahsi-bir-girisimle-karsi-karsiya-cinle-ayni-zemindeyiz/
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Geçtiğimiz haftalarda CHP milletvekilleri Oğuz Kaan Salıcı,
Mahmut Tanal ve Onursal Adıgüzel’in 15 Milyon İstanbulluya
su veren Melen Çayı’ndaki kirliliği; Düzce, Kaynaşlı ve Gölyaka
Katı Atık Depolama Bertaraf Tesislerin ve Melen Çayı’na
bırakılan kanalizasyon ve kirli su atıklarını yerinde araştırmaları
ile ilgili ve vatandaşların sorun ve şikayetlerinin dinlendiği gezi
ve incelemeleri İBB Meclis gündemine taşındı. Konuyu
hazırladığı yazılı soru önergesi ile İBB Meclis toplantısında
sözlü olarak okuyan CHP'li Seyitali Aydoğmuş, mahkemenin
iptal kararına rağmen faaliyetine devam eden Düzce’deki katı
atık bertaraf tesisinin İstanbulluların içme suyunu kirletmeye
devam ettiğine dikkat çekti. (Birgün.net)

Finike’de taş ve mermer ocakları portakal ve bal üretimini
vurdu. Ocaklardan yükselen mermer tozları dünyaca ünlü
Finike portakalının üzerine kara bulut gibi çöktü.Yaşanan
tahribat ziraat mühendisleri tarafından hazırlanan raporlara da
yansıdı. Toz tabakası fotosentezi azaltıyor, yaprakları
sarartıyor, böceklenmeyi arttırıyor, büyüme hızı ve kaliteyi
düşürüyor. Bölgede sadece portakal değil, bal, zeytin ve nar
üretimi de tehlikede.  (Yapi.com.tr)

İstanbul'a Sağlanan İçme Suyundaki
Büyük Tehlike

Doğal Kaynaklar ve Çevre

Finike Portakalı Tehlike Altında

Sedir Ormanı Maden Yüzünden Bir
Yılda Yok Edildi
Antalya'da, uluslararası botanik fuarı EXPO 2016 Antalya'nın
sembol çiçeği şakayıkın doğal yaşam alanı, sedir ormanlarıyla
kaplı Ekizce Yaylası'nda 1 yıldır çalışmalarını sürdüren
mermer ocağı, Sarıçınar Dağı'nı kaplayan sedir ormanını yok
etti. Ekizce Yaylası, 45 kilometrelik uzaklığıyla Antalya'ya en
yakın sedir ormanlarını bulunduğu bölge.
Konyaaltı İlçesi Hisarçandır Mahallesi'ne bağlı yayla, aynı
zamanda dünyanın farklı ülkelerinin botanik zenginliklerini
kuracakları ülke bahçelerinde göstereceği uluslararası botanik
fuarı EXPO 2016 Antalya'nın sembol çiçeği olarak belirlenen
şakayıkın da doğal yaşam alanı. (Cumhuriyet Gazetesi)

Başbakan Ahmet Davutoğlu, başta yenilenebilir ve yerli
kömür olmak üzere enerji yatırım süreçlerinin hızlandırılması
için genelge yayımladı. Genelge çerçevesinde Enerji
Yatırımları Takip ve Koordinasyon Kurulu kuruldu. Resmi
Gazete'de yayımlanan genelgede, 10. Kalkınma Planında
yer alan Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretimi Programı
Eylem Planı çerçevesinde başta yenilenebilir ve yerli kömür
olmak üzere tüm yerli kaynakların ekonomiye
kazandırılması için atılması gereken adımların yer aldığı
anımsatıldı. (Yapi.com.tr)

Başbakan'dan 'Enerji Yatırımını'
Artırın Genelgesi

Dünyaca Ünlü Konyaaltı Sahilinde 70
Metrelik Kayıp

Konyaaltı ilçesi sınırlarında yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki
dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinin, 1934 yılından bugüne kadar
geçen süre içerisinde kentteki yoğun yapılaşmanın sonucunda
ciddi oranda kumullarını kaybettiği ortaya çıktı. Kayıp oranı,
Büyükşehir Belediyesi’nin sahili besleyen Boğaçayı’na deniz
suyunu da alarak yapmayı planladığı projenin detaylarında
ortaya çıktı.Proje detaylarında, görüntü kirliliği oluşturduğu
düşünülen ’kıyıya paralel ayrık dalgakıran’ veya ’T mahmuz’
uygulamalarıyla erozyonun önlenmesi planlandı. Boğaçay
Havzası ve Yakın Çevresi Planlama Raporu’nda yer verilen
bilgilere göre, 1934 yılından 2010’a kadar sahilin büyük
bölümünde 70 metreye kadar ulaşan erozyon
oluştu. (Başlıcahaber.com)

Kahramanmaraş'a Güneş Enerjisi
Santrali Kuruldu

TÜSİAD'dan İklim Değişikliği
Açıklaması
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 21.
Taraflar Konferansı’nın (COP 21) ve Hükümetler arası İklim
Değişikliği Paneli’nin ardından, 2020 yılı sonrasına yönelik “yeni
rejim”in çerçevesini çizen bir anlaşma metni üzerinde
uzlaşılmıştı. Birleşik Krallık Ankara Büyükelçiliği Refah Fonu
İşbirliği, REC Türkiye Bölgesel Çevre Merkezi ve Amerikan
Büyükelçiliği desteği ile yapılan toplantıda, TÜSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Cansen Başaran Symes, düşük karbonlu ve
iklim değişikliğine dirençli bir ekonomiye geçişin gerekliliğini
vurguladı. Cansen Başaran Symes açılış konuşmasında,
“Büyüme, yaşam kalitesi ve iklimin korunması hedeflerinde
dengeyi sağlayamadık. Maalesef küresel ısınma yaşam
alanımızı ve temel yaşam kaynaklarımızı tehdit eder
boyutlarda” diye uyardı. (Dünya.com)

Türkiye’de ilk kez hem çatı kaldırma hem arazi tipi sistemin bir
arada uygulandığı güneş enerjisi santrali projesinde Yingli Solar
panelleri kullanıldı. United Solar işbirliği ile hayata geçen
projede, İskur’un Kahramanmaraş tesislerine 1 MWp (1001.7
kWp) kapasiteli güneş enerjisi santrali kuruldu. Santral yılda
1,64GWh elektrik üretecek. (Yapi.com.tr)
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3 Kelime Arapça Bilen Ev Satıyor
Körfezli yatırımcıların Türkiye’ye ilgisinin sürdüğünü belirten
uluslararası gayrimenkul danışmanlık şirketi JLL’nin Türkiye
Başkanı Avi Alkaş, bu süreçte büyük bir risk olduğuna dikkat
çekti. Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre, aracı
kurum ya da kişilerin yatırımcıların gerçek dışı vaatlerle
kandırdığını belirten Alkaş, “Çok tehlikeli bir süreçteyiz.
Körfezden gelen yatırımcıların kötü niyetli kişilerde yanlış
yönlendirildiğini görüyor, duyuyoruz. Cebinde 3 kuruş parası
olmayan kişiler bu işe girdi. 3 kelime Arapça bilen uzmanım
diyor. Şişmiş vaatlerle yatırımcılar yanlış yönlendiriliyor.
Kapalıçarşı’da 10 bin dolarlık halıyı 100 bin dolara satınca
‘halıcı Hüseyin bizi dolandırdı’ denmiyor, ‘Türkiye dolandırdı’
oluyor. Gayrimenkulde de böyle. Bu ayağımıza kurşun sıkmak,
bindiğimiz dalı kesmek olur” dedi. Benzer bir sorunun
perakende sektöründe de yaşandığını belirten Alkaş,
Türkiye’den yüklü alışveriş yapan yatırımcıların vergi iadesi
alırken zor durumda bırakıldığını ifade etti. (Yapi.com.tr)

Ev Sahiplerini İlgilendiren Uygulama
Martta Başlıyor

Ağbal,‘Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi’nin
kapsamının genişletildiğini belirterek, mükelleflerin, artık sadece
kira geliri için değil, ücret, menkul sermaye iradı ile diğer kazanç
ve iratları için de hiçbir zahmete katlanmadan, internet
üzerinden kendileri için hazırlanan beyannameyi onaylayarak,
işlemlerini tamamlayabileceğini söyledi. (Yapi.com.tr)

'Markalı Konut' Yüzde 9 Değerlendi

Emlak Piyasası Haberleri

2015'de, 3 bin 600 lira ve üstünde konut kira geliri olanlar ile 29
bin liranın üzerinde iş yeri kira geliri elde edenlerin beyanname
vermesi gerekiyor. Tüketici Sorunları Derneği (TÜSODER)
Emlak Komisyonu Başkanı Hatice Kolçak, Maliye Bakanlığı'nın,
kira geliri elde edenleri banka, PTT, elektrik, doğalgaz, tapu gibi
kurumlardan aldığı bilgilerle kolayca tespit edebildiğini
vurgulayarak, "Kira geliri elde edenler, beyan vermemesi ya da
hatalı beyan vermesi durumunda değişik cezalarla karşı karşıya
kalabilir" uyarısında bulundu. (Yapi.com.tr)

Kira Gelirinde Beyan Başlıyor

2016 Ocak Ayı Konut Satışları
Açıklandı
Türkiye genelinde konut satışları 2016 Ocak ayında bir önceki
yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 oranında azalarak 84.556 oldu.
Konut satışlarında, İstanbul 15.526 konut satışı ile en yüksek
paya (yüzde 18,4) sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u,
9.012 konut satışı (yüzde 10,7) ile Ankara, 5.243 konut satışı
(yüzde 6,2) ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu
iller sırasıyla 6 konut ile Şırnak, 7 konut ile Ardahan ve 11 konut
ile Hakkari oldu. (Yapi.com.tr)

İş Bankasının desteği ile Reidin ve Gayrimenkul ve
Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) tarafından
hazırlanan Yeni Konut Fiyat Endeksi 2016 Ocak sayısı
yayımlandı. Yeni Konut Fiyat Endeksi, markalı yeni konutlarda
ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,48, geçen yılın aynı
dönemine göre yüzde 8,84 ve endeksin başlangıç dönemi olan
2010 yılı ocak ayına göre ise yüzde 67,50 artış
gerçekleşti. Endeks bir önceki aya göre İstanbul Asya
yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0,57,
İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde
ise yüzde 0,42 yükseldi. Endeksin başlangıç dönemine göre
ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına
kıyasla 8,8 puan fazla artış gösterdi. Geçen ay, 1+1 konut
tipinde yüzde 0,30, 2+1 konut tipinde yüzde 0,35, 3+1 konut
tipinde yüzde 0,79 ve 4+1 konut tipinde yüzde 0,07 artış
gözlendi.(Yapi.com.tr)

Enerji Tasarrufu için Uluslararası
Protokol
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Dünya Bankası
arasında, enerji verimliliği ve yeşil binalar konusunda işbirliği
anlaşması imzalandı. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan,
sürdürülebilir kalkınmanın ve enerji verimliliğine yönelik çabaların
artığını söyledi.Turan, şöyle konuştu:“2023 perspektifimizde
Türkiye’deki nüfusun yaklaşık 5-5.5 milyonu TOKİ’nin yaptığı
binalarda yaşayacak. Bu sorumluluğun farkında olarak
konutlarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi için Dünya Bankası
ile işbirliğine gittik. Bu projeyle, binalardaki enerji verimliliği
düzeyinin ölçülmesi, tasarruf sağlayabilecek uygulamalara ilişkin
tavsiyelerin geliştirilmesi hedeflendi.” (Yapi.com.tr)

Türkiye genelinde konut satışları ocakta geçen yılın aynı ayına
göre yüzde 1.9 azalışla 84 bin 556 oldu. Konut satışları son üç
yıldır yeni yılın ilk aylarında düşük seyrini sürdürüyor. Milliyet'ten
Duygu Erdoğan'ın haberine göre, Türkiye İstatistik Kurumu
verilerine göre yıla düşüşle başlayan satışları değerlendiren İş
GYO Genel Müdürü Turgay Tanes, konut alıcısının yılın ilk üç
ayında temkinli davranarak piyasa hareketlerini izlediğini ifade
etti. Bu nedenle düşüşün normal olduğunu ve olumsuz bir
gösterge olarak kabul edilmemesi gerektiğini belirten Tanes,
“Birkaç yıldır yıla böyle başlıyoruz. Ocak-şubat arasında hatta ilk
üç ay sürebiliyor. Geçici bir durum olarak değerlendiriyorum.
İnsanların hem yeni yıla başladıkları için öncelikli ödemeleri
oluyor, hem de kredi faizlerini, piyasa gidişatını görmek için
bekliyorlar” dedi.
(Yapi.com.tr)

‘Konutta Endişe Yok Alıcılar
Temkinli’
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Yenimahalle Belediyesi, “1. Dünya Gençleri Antalya’da
Oryantiring ile Buluşuyor” projesine destek verdi.
Ulusal Ajans Erasmus+ Gençlik Değişimleri programı
kapsamında hazırlanan “1. Dünya Gençleri Antalya’da
Oryantiring ile Buluşuyor” projesi yoğun bir katılımla
gerçekleştirildi.Yenimahalle Belediyesi, Kanyon Gençlik ve
Doğa Sporları, Neo Doğa Sporları, Polonya (My Dreams Come
True Association) ve Romanya (IMAGO MUNDI) ortaklıklarıyla
gerçekleşen proje, gençlere eğitici, renkli ve keyifli anlar
yaşattı. Kent merkezlerinde yaşayan 15-29 yaş arası gençleri
spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, çevre
bilincini geliştirmek, diğer kültür ve ülkelerdeki gençlerle sportif
aktivitelerle bir araya gelerek sosyalleşmelerini ve kültürler
arası kaynaşmalarını sağlamak amacı ile yapılan proje
amacına ulaştı. (Hürriyet Yerel Haber)

İstanbul Adalar Belediyesi, geri dönüştürülemediğinde doğada
çözünerek kaybolması yüzyılları bulan naylon (polietilen) alışveriş
poşetlerinin kullanımı yasakladı.Uygulama 1 Mayıs 2016
tarihinden itibaren Adalar'da faalieyet gösteren ticarethanelerde
geçerli olacak. Doğada çözünmesi yüzyıllar alan ve bozulmaya
başladıklarında çevreye zararlı kimyasal maddeler yayan naylon
alışveriş poşetlerinin kullanımı Adalar Belediye Meclisi'nde alınan
bir kararla yasaklandı. (Yapi.com.tr)

İlçenin başarılı okullarından biri olan Yaşar Acar Fen Lisesi
alanında, hem okulun öğrencilerinin hem de çevre okulların
faydalanabileceği Beylikdüzü Yaşar Acar Spor Tesisi ve Yurt
binasının çalışmaları hızla devam ediyor.2016 yılının sonuna
doğru tamamlanması öngörülen bu tesis ile öğrencilere 72 yatak
kapasitesi ve birçok imkan sunulacak. Beylikdüzü'nün yeni spor
tesisi ve öğrenci yurdu çok yakında Barış Mahallesi Volvo
Kavşağı 'nda yer alan Yaşar Acar Fen Lisesi alanında hizmete
açılacak. İlçenin prestijine prestij katacak, modern bir spor tesisi
ve öğrenci yurdu olan Beylikdüzü Belediyesi Yaşar Acar Spor
Tesisi ve Öğrenci Yurdu, tam teşekküllü yapısıyla öğrencilere
barınma ve sosyal olanaklar sağlayacak. Birçok sporcu
yetiştirecek tesis güvenli ve ideal ortamıyla da öğrencilere cazip
gelecek. (Beylikdüzü Belediyesi Web Sitesi)

26 Bin Konut Çöpten Elektrikle
Aydınlatılıyor
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek,
belediyeye bağlı metan gazından elektrik enerjisi üretim
tesisinin 4 üniteden oluştuğunu belirterek, "Tam kapasite ile
çalışan tesisimiz günlük ortalama 26 bin konutun elektrik
ihtiyacını karşılıyor" dedi. Akyürek, gazetecilere yaptığı
açıklamada, metan gazından elektrik enerjisi üretim tesisinin
Konya ve Türkiye açısından önemine değindi. (Yapi.com.tr)

Adalar'da Artık Poşet Kullanılmayacak

Yerel Yönetimler

Kadınlara Güvenli Çatı 'Çankaya'
Çankaya Belediyesi'nin Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma
Evi, şiddete uğrayan veya şiddete uğrama riski bulunan
kadınlara desteğini sürdürüyor. Belediye kadınlara sosyal,
psikolojik, hukuki ve yasal hakları konusunda destek
veriyor. 2015 yılında Kadın Danışma Merkezi ve Sığınma
Evi'nin fiziki şartlarını baştan sona yenileyen ve yeni
mobilyalarla donatan Çankaya Belediyesi, 2008 yılından bu
yana 2 bin 584 kadına danışma ve sığınma evi hizmeti
verdi. (Haber3.com)

Atkılar Geldi, Yüzler Güldü

Keçiören Belediyesi Gönüllü Akademisi, ülkelerinden uzakta
olan göçmen çocukların yüzlerini güldürdü. "Gönüllü Ol
Üşüyenler İçin Bir Atkı da Sen Ör" kampanyası başlatan
Gönüllü Akademisi üyeleri, kampanyada toplanan 500 atkı ve
bereyi Yeşilöz Mahallesi Sıdıka Kınacı İlkokulu'nda eğitim
gören göçmen çocuklara dağıttılar. Atkı ve berelerini alan
çocuklar sevinçle takarken, bu anlamlı hediye karşısında
duygulandılar. (Haberler.com)

Beylikdüzü Belediyesi’nden
Öğrencilere Yurt ve Spor Tesisi Geliyor

Dünya Yenimahalle Belediyesi’ni
Konuşuyor

Mahalle Bostanı’nda Yabancı
Konuklar
Çankaya Belediyesi tarafından düzenlenen “Temel Sebze
Yetiştiriciliği” eğitimlerine katılım her geçen gün artıyor. Tarımsal
eğitimlere vatandaşların yanı sıra farklı konukların ilgi
göstermesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirten Sevinç,
“TEMA ile birlikte bundan sonra ilçemizi daha iyi nasıl
yeşillendiririz, hangi projelere öncülük edebiliriz konularını
görüştük” dedi. Ankara’da insanların Mahalle Bostanı gibi bilgi
edinebilecekleri ve sosyalleşebilecekleri yerlere ihtiyaçları
oluğunu dile getiren Anıl Sevinç, Çankaya genelinde uygulama
alanı da mevcut olacak şekilde bostan sayısını artıracaklarını
söyledi. Sevinç, bundan sonraki tarımsal eğitimlerin halkın
istekleri doğrultusunda şekilleneceğini belirtti. 
(Hürriyet Yerel Haber)
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a işbirliği
teklifinde bulunan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Sacit Turanlı, 2016 Şubat ayında Yenimahalle
Belediyesi’nden olumlu yanıt alarak işi resmiyete döktü.
Taraflar arasında yapılan imza töreninde halkın sağlığı için
Tıp Fakülteleri ile belediyelerin işbirliği yapması gerektiğini
vurgulayan Yaşar, "Öğrencilerin çalışma hayatından önce
halkın içine girmesi, onları sağlık konusunda bilgilendirmesi,
sorunlarına eğilerek vatandaşı muayene edecek olması çok
güzel. Bu projede olduğumuz için çok mutluyum.
Yenimahalle’mize hayırlı olsun" dedi.
"Bu projede kazanan vatandaş olacaktır" diyen Yaşar,
"Vatandaşın sağlığı bizim için çok önemli. Böyle projeler
üniversite hastanelerinin gelişmesine de katkıda bulunur.
İnşallah bu proje herkese örnek olur. Sizlerle birlikte genç
doktorlarımızı vatandaşın ayağına götürüyoruz. Bu sayede
yapılacak olan sağlık çalışmalarıyla vatandaşlar
bilinçlenecekler, sormak istediklerini doktorlara
sorabilecekler ve muayene olacaklar. Bu çok büyük bir
olanak" diye konuştu. (Milliyet.com)

Çankaya Belediyesi Çankaya Evleri, birbirinden farklı kurslarla
vatandaşlara hizmet veriyor. Çankaya Evleri, tüm aile fertlerinin
ilgi alanlarına göre mefruşat, enstrüman, resim gibi çeşitli
kurslardan hep birlikte yararlanmalarını sağlıyor. Çankaya
Belediyesi’nin farklı mahallelerde hizmetine sunduğu Çankaya
Evleri’nde vatandaşlar bir yandan kurslara katılarak
sosyalleşirken, bir yandan da kendilerini geliştirme imkanı buluyor.
Belediyenin 21 Çankaya Evi’nden birisi olan Ata Çankaya Evi’nde
Uysal ailesi hep beraber kurslara katılarak evlerindeki birlikteliği
Çankaya Evi’nde de sürdürüyor. (Milliyet.com)

Çankaya Evleri’nde Aile Boyu Hizmet Doktor Adayları Yenimahalle’de
Deneyim Kazanacak

Yerel Yönetimler

Çankaya'nın Kreş Hizmeti Fransa'ya
Örnek Olacak
Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın istihdamının desteklenmesi
alanlarında Türkiye’ye örnek olan Çankaya Belediyesi, başarılı
uygulamalarını şimdi de Fransa’ya anlatacak. Türkiye’de yerel
yönetim düzeyinde en geniş kapsamlı ve kaliteli gündüz bakım evi
ve etüt merkezi hizmeti Çankaya Belediyesi, Fransız Kalkınma
Ajansı’nın düzenlediği Kadın ve İstihdam başlıklı seminerde, kadının
iş hayatına katılımının önkoşullarından biri olan kreş ve  İstanbul’da
düzenlenecek toplumsal cinsiyet eşitliği konulu seminerde, iyi
uygulama örneklerine dair sunum yapmak üzere davet edildi.
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın istihdamı ve kadın istihdamını
kolaylaştıran önlemlerin Fransa ve Türkiye açısından kıyaslanacağı
ve deneyim paylaşımının yapılacağı seminerde Çankaya Belediyesi,
“Fransa ve Türkiye’de Çocuk Bakım Hizmetlerinin Sağlanması -
Yerel Yönetimlerin Sunduğu Hizmetler” kategorisinde sunum
yapacak. (Haber24.com)

Muratpaşa Belediyesi STK’ları
TEK Merkezde Buluşturacak
Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Doğuyaka
Mahallesi’nde inşaatı süren sivil toplum merkezinde
denetlemelerde bulundu. Başkan Uysal; “Bu binada, bütün
şehri bir araya getirmek istiyoruz” dedi
Türkiye ve Avrupa’nın en önemli sivil toplum merkezini
Antalya’ya kazandırmayı amaçladıklarını söyleyen Başkan
Uysal, belediye bürokratları ve yapım işini üstlenen firma
yetkililerininden bilgi aldı. Yükleneceği işlevle Türkiye ve
Avrupa’da örneği olmayan bir binayı inşa ettiklerini ifade
eden Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal; “Bu binada,
bütün şehri bir araya getirmek istiyoruz. Sağcısı, solcusu kim
varsa, bütün sivil toplum kuruluşlarını bekliyoruz. Belli bir
mevzuata göre idari ofisler vereceğimiz, bütün sivil toplum
kuruluşlarını burada buluşturmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
(Hürriyet Yerel Haber)

Komünist Belediye Başkanı Maçoğlu,
Ovacık Belediyesi’ni Kâra Geçirdi
Tunceli’nin Ovacık ilçesinin Türkiye Komünist Partisi (TKP) ve
Demokratik Halklar Federasyonu (DHF) Belediye Başkanı Fatih
Mehmet Maçoğlu, belediyenin bir yıllık gelir ve giderini büyük
bir afişe bastırarak, belediye binasının girişine astı. Geçen yıl
hazine arazisinde Ovacık fasulyesi ve nohut yetiştirip, bir
kısmını öğrencilere burs vermek için satışa çıkaran bir kısmını
da ihtiyacı olan halka dağıtan Fatih Mehmet Maçoğlu, örnek bir
icraata daha imza attı. Belediyenin 2015 yılına ait gelir-gider
tablosunu afiş haline getiren Maçoğlu, afişi belediye binasına
asarak şeffaf yönetim örneği verdi. Uygulamayı ilkesel bir
hareket olarak değerlendiren Maçoğlu, “Öncelikle şunu
söyleyeyim biz seçimlere girdiğimiz dönem şeffaflık, ilk
ilkelerimizden biriydi. Belediye için hazırladığımız program
çalışmalarımızın ilk maddelerinden biri de şeffaflık ilkesiydi ve
bizde ilkelerimiz doğrultusunda bu çalışmlarımız yürütüyoruz
“dedi. (Yeşilgazete.org)

Biga Belediyesi Anlık Bildirim İhbar
Hattı Kurdu
Biga Belediyesi, iletişim kanallarına ilave olarak, vatandaşların
şikayetlerini anlık olarak fotoğraflı ve videolu şekilde paylaşabileceği
whatsapp hattı kurdu. Biga Belediyesi, telefon, mail, sosyal medya
ve 'Alo 153' ihbar hattının yanı sıra, vatandaşların anlık olarak
ulaşabileceği bir ihbar sistemi daha kurdu. Sorunların
belirlenebilmesi ve kısa sürede çözüme ulaşabilmesi için
belediyenin Whatsapp Anlık Bildirim Hattı hizmete girdi. Biga
belediyesinden yapılan açıklamada, "0 530 133 18 60 numaralı
telefona Whatsapp uygulaması üzerinden görüntülü, fotoğraflı veya
yazılı bir şekilde iletilen mesajlar, Basın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğü'ne bağlı Basın Birimi'nde değerlendirilecek ve ilgili birime
bildirilecek. Anlık Bildirim Hattı uygulaması ile halkın idare iletişimi
kolaylaşacak" denildi. 
(Habertürk.com)
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Çankaya Belediyesince semtlerde açılan Çankaya Evleri,
düzenlenen kurslar ve vatandaşlardan gelen talepler
doğrultusunda gerçekleştirilen seminer programlarıyla ilgi
odağı olmaya devam ediyor. Halkın talepleri doğrultusunda
açılan kurslar ve uzman düzeyinde gerçekleştirilen seminerler
dolayısıyla büyük ilgi gören Çankaya Evleri, her yaştan ve
kesimden Çankayalının ikinci adresi oldu. Çankaya Belediye
Başkanı Alper Taşdelen’in de bölge inceleme gezilerinde ilk
durağı olan Çankaya Evleri, belediye vatandaş buluşmasına
da vesile oluyor. (Çankaya Belediyesi Web Sitesi)

Çankaya Belediyesi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ve Engelimiz
Engel Değildir Derneği işbirliğiyle engelli bireylere istihdam
sağlanacak. Çankaya Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya
göre, engelli bireylere iş imkanı sunmak amacıyla yeni bir proje
hayata geçiriliyor. Çankaya Belediyesince, Engelimiz Engel
Değildir Derneği ve İŞKUR işbirliği çerçevesinde, engellilere
istihdam garantili, sertifikalı "Temizlik ve Hijyen", "Bilgi Belge
Yönetimi" ve "Muhasebe" eğitimi verilecek. İlk etapta 100 engelli
bireyin istihdam edileceği programın eğitimlerine başvurular
başladı. (Haberler.com)

Çankaya Evlerine İlgi Her Geçen
Gün Artıyor

Engellilere İstihdam Projesi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin uyguladığı dönüştürme
projesiyle tarımsal üretim merkezi haline getirilen  Mamak
Çöplüğü'nde üretilen çilek miktarı yıllık 20 tona ulaştı. Büyükşehir
Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mamak
Çöplüğü'nde uygulanan tarım projesiyle, çeşitli sebze ve meyveler
sağlıklı koşullarda üretiliyor. Çöplük alanının 2 bin metrekarelik
bölümünde, toprak yerine Hindistan cevizi kabuğu kullanılarak,
yılda 35 ton salkım domates elde edilmesiyle başlatılan seracılık
faaliyeti, su kültürü yöntemiyle gerçekleştirilen çilek üretiminin
yılda 20 tona ulaşmasıyla ivme
kazandı. (Sondakika.com)

Çöplükten Artık Yılda 20 Ton Çilek
Üretiliyor

Yerel Yönetimler

Pursaklar Belediyesi Halkla
İlişkiler Kendi Rekorunu Kırdı
Pursaklar Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2015 yılında
kendi rekorunu kırarak 3 bin kişiye kültür gezisi yaptırdı, 23
bin kişiye de ücretsiz sinema hizmeti verdi.
Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından açıklanan 2015 yılı
faaliyet raporunda Pursaklar halkına sunulan ücretsiz sinema
ve kültür gezilerinin bir önceki yıla oranla artması dikkat çekti.
Çok sayıda etkinliğe imza atan Halkla İlişkiler Müdürlüğü,
kültürden sanata, spordan sağlığa birçok alanda halka hizmet
ederek Pursaklar’ın takdirini kazandı. (Hürriyet Yerel Haber)

Huzurevi Sakinlerinin Hünerleri
Beğeni Topladı

Selçuk Belediyesi Akıncılar Huzurevi sakinleri, geri dönüşüm
çalışmaları kapsamında kullanılmayan tahtaları
değerlendirerek kütüphane için kitaplık yaptı. Selçuk
Belediyesi Akıncılar Huzurevi’nde yaşayanlar, "Hobi geri
dönüşüm çalışmaları"kapsamında yeni yeni çalışmalara imza
atmaya devam ediyor. (Milliyet Yerel Haber)

Bayraklılı Kadınlara Yurttaşlık Eğitimi
Bayraklı Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kadın Adayları Destekleme
Derneği (KADER) İzmir Şubesi kadınlara yönelik "Yurttaşlık
Eğitimi" vermeye başladı. Alanında uzman kişiler tarafından
verilecek ve 5 hafta sürecek eğitimlerde kadınlara farklı konularda
bilgilendirme yapılacak. Bayraklı'da kadınların sosyal hayatta daha
aktif olmalarını hedefleyen Bayraklı Kent Konseyi, KADER'le
işbirliği yaparak kadınlara yönelik yurttaşlık eğitimi düzenlemeye
başladı. (Hedefhalk.com) Yılda Bin Öğrencinin Eğitim Göreceği

'Bem' Hizmete Açılıyor
Buca Belediyesi, kentte yatırıma aldığı Bilgi ve Eğitim Merkezi
(BEM)’ndeki çalışmaları tamamlayarak açılışa hazır hale
getirdi. Öğrencilere ücretsiz eğitim desteği vermek amacıyla
hayata geçirilen merkezin yaklaşık olarak 600 bin liraya mal
olduğu öğrenildi. Engelli erişimine de uygun olarak 6 kat inşa
edilen BEM’in en katında öğrenciler günün her saati kitaplarını
okuyabilecek. BEM binası, sadece öğrencilerin değil, yeni
meslekler edinmek isteyenlerin vatandaşlarında faydalanacağı
bir merkez olacak. (Hürriyet.com)

Tasarım Yarışması
Sultangazi Belediyesi, çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla
kampanyalar düzenliyor. “Çevreye Duyarlı Nesiller Yarışıyor”
kampanyasında öğrenciler, geri dönüşüm malzemelerinden
yapacakları kutu tasarımlarıyla yarışmaya katılabilecek.
31 Mayıs 2016 tarihine kadar başvuruların alınacağı kampanya ile
atıkların geri dönüşüm ile yeniden kullanıma kazandırılma bilinci
oluşturulması hedeflenirken; öğrencilerin tasarım ve proje
geliştirme konularında çalışma yapmaları amaçlanıyor.
(Sultangazi Belediyesi Web Sitesi)
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Pendik Belediyesi Türkiye’nin ilk 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi’ni
kurdu.Güllübağlar’da üç dönüm araziye kurulan tesiste çamaşır
makinesinden, pile kadar 14 ayrı kalemde atık toplanıyor. Böylece
hem ekonomi kazanıyor hem de doğa korunuyor. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’ndan onaylı tesis Pendik Güllübağlar
Mahallesi’nde hizmete girdi. Üç dönüm arazi üzerine kurulan dev
tesiste evlerden çıkabilecek organik çöpler harici ambalaj atıkları,
lastikler, ahşap malzemeler, elektronik atıklar, piller, tekstil atıkları
kabul ediliyor. (İha.com.tr)

Kadınlara Evden Çalışma Fırsatı
Esenler Belediyesi'nin ortak olduğu “İstanbul Kadın İstihdam ve
Girişimcilik Merkezi Projesi” kapsamında, Turkcell Çağrı
Merkezi'nde evlerinden çalışmak üzere 150 Esenlerli kadın
istihdam edilmek üzere yetiştirilecek. Esenler Belediyesi'nin
ilçedeki kadın istihdamını artırmaya yönelik İstanbul Kalkınma
Ajansı ile ortaklaşa yürüttüğü “İstanbul Kadın İstihdam ve
Girişimcilik Merkezi Projesi” ile kadınların, işgücüne katılımları
sağlanıyor. (Esenler Belediyesi Web Sitesi)

Maltepe’de Sokak Köpekleri Eğitilerek,
Arama Kurtarma Çalışmalarında
Görevlendiriliyor
Maltepe Belediyesi, üç sokak köpeğini daha arama-kurtarma
faaliyetlerinde görevlendirmek üzere kadrosuna kattı. Geçen sene
sokağa terk edilen üç sokak köpeğini kadrosuna katıp, eğitim
verdikten sonra sahiplendiren Maltepe Belediyesi, bu sene üç
sokak köpeğini daha kadrosuna dahil etti. Kırsal Hizmetler ve Acil
Yardım Müdürlüğü’nde arama-kurtarma faaliyetlerinde
görevlendirilmek üzere işe alınan Slow adı verilen kurt köpeğiyle,
Arya ve Poyraz adları verilen Golden cinsi köpeklerin eğitimine
başlandı. (Hürriyet Yerel Haber)

Yerel Yönetimler

Kartallı Çocuklar ’Tak Kod’ İle
Yazılım Dünyasıyla Tanışıyor

Kartal Belediyesi’nin desteğiyle çalışmalarına devam eden TAK
Kartal ekibi, çocuklar ve gençlere yönelik düzenlediği
’TAK Kod’ programı, 6-17 yaş arası çocuk ve gençlere, bilgisayar
programlama mantığını ve felsefesini, ücretsiz atölyelerle,
oyunlarla ve katılımcı yaklaşımlarla öğretiyor. Kartal Belediyesi
bünyesindeki gönüllü programcıların eğitmenlik yaptığı programa
bu yıl, beklenenin üzerinde başvuru gerçekleşti. Atölye çalışmaları
için 8 kişilik sınıflar oluşturulurken, başvuruların artması nedeniyle
ek sınıfların açılmasına çalışılıyor. Öğrencilerin hem gönüllülerden,
hem birbirlerinden öğrenmesini amaçlayan programlar yapılıyor.
(Hürriyet Yerel Haber)

Türkiye'nin İlk Onaylı Atık Getirme
Merkezi Kuruldu

Odunpazarı’ndan Kadınlara Yönelik
Eğitim
Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü, bilinçli kadın,
bilinçli toplum sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor ve kadınlara
yönelik eğitim çalışmalarına devam ediyor.
Kadınlara yönelik verilen eğitimler kapsamında son olarak Kadın
ve Aile Müdürlüğü binasında “Kadına Şiddet” konulu eğitim
düzenlendi. (Milliyet.com)

Odunpazarı’na Elektrikli Çöp Toplama
Araçları
Odunpazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, çevre dostu
çalışmalar yapmaya devam ediyor. Çevre sağlığına büyük önem
veren Odunpazarı Belediyesi, yüzde 100 elektrikli çöp toplama
araçları ile doğaya zarar vermeden çevreyi de koruyor.
Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde bulunan yüzde 100 elektrikli
ve çevre dostu çöp toplama araçları, özel tasarımı ve sessiz
çalışma özelliği ile gürültü kirliliğine neden olmadan kent halkına
hizmet veriyor. (Hürriyet Yerel Haber)

Çankaya Belediyesi "Yerel Eşitlik
Eylem Planı"
Çankaya Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre
belediyenin eğitim, kentsel hizmetler, istihdam, katılım, şiddet ve
sağlık konu başlıklarında kısa, orta ve uzun vadeli hedef ve
faaliyetlerini içeren plana son şekli verildi. Çankaya Belediyesi'nin,
Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından
hazırlanan Avrupa Yerel Yaşamda Kadın-Erkek Eşitliği Şartı'nı
imzaladığının hatırlatıldığı açıklamada, planın 8 Mart Dünya
Kadınlar Günü’nde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in
basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi. 
(Hürriyet Yerel Haber)

"Kardeş Mahalle" Projesi Hayata 
Geçirildi
Bağcılar Çınar ile Kartal Atalar mahalleleri muhtarlıkları arasında,
uyuşturucu madde bağımlılığına karşı "Kardeş mahalle" projesi
hayata geçirildi. Kartal Atalar Mahallesi Muhtarı Erhan Gülmüş ile
Çınar Mahallesi muhtarlığına gelen gençler, "uyuşturucuya hayır"
yazılı tişört giyerek, uyuşturucu madde kullanımını protesto
etti. Bağcılar Çınar Mahallesi Muhtarı Hakan Delice, burada yaptığı
açıklamada, uyuşturucu madde bağımlılığının sadece bir
mahallenin, ilçenin, İstanbul'un değil, Türkiye'nin sorunu olduğunu
söyledi. (Hürriyet Yerel Haber)
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Dersim'in Ovacık ilçesinin komünist belediye başkanı Fatih
Maçoğlu, 2015 yılı gelir-gider tablosunu belediye binasına
büyük bir pankart olarak asarak 'şeffaflık' konusunda da diğer
belediyelere fark attı. Tabloda, belediyenin gelirleri giderlerini
geçti, bu açıdan da komünist belediye farkını ortaya
koydu. Pankart olarak asılan tabloya göre, belediyenin toplam
gideri 2 milyon 752 bin 914 TL, geliri ise 2 milyon 892 bin 507
TL. Komünist başkan, çok ucuz toplum ulaşım ve su
hizmetinin yanı sıra, Hazine arazisinde fasulye ve nohut
üretimi başlatmış, gelen gelirle de yoksul öğrencilere burs
sağlamıştı. (İlerihaber.org)

Komünist Ovacık Belediyesi’nin
Şeffaflık Farkı

Tarihi Konak Şifa Merkezi Oluyor

Yerel Yönetimler 

Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Vadisi
Uluslararası Fikir Projesi Yarışması
Beylikdüzü Yaşam Vadisi'nin geliştirilmesi için sürdürülebilir ve
yenilikçi çözümler arayan iki aşamalı, uluslararası yarışmanın
birinci aşaması sonuçlandı.Yaşam Vadisi Uluslararası Fikir
Yarışması’nın ilk etabı tamamlandı. 2 gün süren jüri
çalışmalarında yarışmaya katılan 46 takımın başvuru dosyaları
ve portfolyoları incelendi.Fuensanta NIETO (Nieto Sobejano
Arquitectos) başkanlığında ve diğer jüri üyeleri Zekai
GÖRGÜLÜ (Profesör,YTÜ), Belemir DALOKAY (Dalokay
Design Studio), Lodewijk BALJON (Lodewijk Baljon
Landschapsarchitecten) ve Sasa BEGOVIC (3LHD) katılımıyla
gerçekleştirilen jüri çalışmaları sonucunda 5 ekip ön seçim
etabını geçerek, 1 milyon metrekarelik Yaşam Vadisi tasarımı
için proje yarışmasına katılmaya hak kazandı. (Arkitera)

Gazbeton Yapı Sistemi ile İnşa Edilmiş
Binalar İçin Depreme Dayanıklı
Tasarım Kuralları Oluşturuldu

‘Riva Kalesi restorasyonu ve çevre düzenleme inşaatı’ yapım işi
17 Mart’ta açık ihaleye çıkarılıyor. Sözleşmenin imzalandığı
tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak,
kalenin restorasyon çalışması 400 günde tamamlanacak.
(Hürriyet.com)

Riva Kalesi Sünger Bob'a
Benzemesin

Bursa surları, tarihi han, hamam, cami ve köprü gibi ecdat
emaneti olan eserlerin yanı sıra harika haline gelen sivil mimarlık
örneği yapıların da kente kazandırılması için büyük çaba
harcayan Büyükşehir Belediyesi, mülkiyetini üzerine aldığı Hisar
bölgesindeki yaklaşık 200 yıllık konağı da ilk günkü ihtişamına
kavuşturuyor. Hisar bölgesinde Kaleboyu Caddesi üzerinde
bulunan sivil mimarlık örneği yapının mülkiyet sorununun
çözümünün ardından restorasyona başlayan Büyükşehir
Belediyesi, çalışmaları tamamlanma aşamasına getirdi. Ahşap
malzeme kullanımı ile sıcak bir görüntü kazanan tarihi konak,
aile sağlığı merkezi ve 112 Acil Servis İstasyonu olarak bölge
halkına hizmet verecek. (Olay.com.tr)

Şişli Belediyesi, İTÜ'de Öğrencilerin
Karşı Çıktığı Kafe Yapımını Durdurdu
Şişli Belediyesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maçka
Kampüsü içindeki üniversiteli öğrencilerin karşı çıktığı ağaçlı
yeşil alana kafe yapımının, gelen şikayetler üzerine
durdurulduğunu bildirdi. Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre;
belediyeden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin
kamuoyunda haberler yayınlandığı, Şişli Belediyesi zabıta
ekiplerinin de gelen şikayetler üzerine izinsiz yapılan çalışmaya
müdahale ederek, durdurduğu belirtildi. (t24.com.tr)

Depreme Dayanıklı Bina Tasarım Kurallarının belirlenmesinin
yapılarda deprem güvenliğinin sağlanması adına önemine vurgu
yapan Türkiye Gazbeton Üreticileri Birliği (TGÜB) Genel Sekreteri
Gülay Özdemir; "Gazbeton Yapı Sistemi, hiçbir taşıyıcı sisteme
ihtiyaç olmadan, duvarda- döşemede ve çatıda tamemen donatılı
gazbeton paneller kullanarak inşa edilmektedir. ODTÜ ve İTÜ ile
gerçekleştirdiğimiz çalışma, gazbeton yapı sistemi ile inşa edilmiş
yapılarda sistem tasarımına yönelik kurallar ve standartlar
getirmektedir. Bu anlamda ülkemizde deprem güvenli yapıların
tasarlanmasına yönelik var olan bilgi ve know-how boşluğunu
doldurmaktadır" dedi. (Arkitera)

Kent Tasarım ve Planlama

http://www.arkitera.com/haber/26492/beylikduzu-belediyesi-yasam-vadisi-uluslararasi-fikir-projesi-yarismasi-sonuclandi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bisiklet yolları yapılması talebinin
ardından EGO Genel Müdürlüğü harekete geçti. Kente bisiklet
yolu ve bisiklet parkları yapılacak. Büyükşehir Belediyesi ve Gazi
Üniversitesi işbirliğiye hazırlanan 2038 Ulaşım Ana Planı'na
göre, kente 70 kilometrelik bisiklet yolu kazandırılacak. İlk etapta
metro istasyonlarına bisiklet parkı yapılacak. Belediye, bisiklet
parkları için bütçesinden 20 bin TL ayırdı. (Arkitera)

70 Kilometre Bisiklet Yolu

Kent Tasarım ve Planlama

İMÇ'nin Sembolü 'Kuşlar' Restore
Ediliyor

Heykel sanatçısı Kuzgun Acar’ın 1967 yılında tamamladığı
Kuşlar heykeli olarak bilinen eseri, Kültür Bilincini Geliştirme
Vakfı tarafından restore ediliyor.
1967’den bu yana İstanbul Manifaturacılar Çarşısı (İMÇ) 1.
Blok dış cephesinde asılı duran ve İMÇ’nin sembolü haline
gelen Kuşlar heykeli, yıpranmış, bazı parçaları da kopmaya
başlamıştı. 2008 yılında İMÇ içindeki duvar mozaiklerinin
temizlik ve bakımlarını gerçekleştiren, eserler ve sanatçıları
hakkında bilgilendirme levhaları hazırlayan Kültür Bilincini
Geliştirme Vakfı, 2013 yılında İMÇ yönetimi ve Fatih
Belediyesi’nin de desteğiyle Kuşlar heykelinin restorasyon
ve konservasyon işlerini üstlendi. (Radikal)

İskenderun Körfezi’ne 20 Termik
Santral Sığar Mı?

Türkiye’de kömüre hücum politikasının en yoğunlaştığı yerlerden
biri de İskenderun Körfezi.Körfezin, Hatay İskenderun ve Adana
Yumurtalık yakasına 16 yeni kömürlü termik santral yapılmak
isteniyor. Zaten hali hazırda dört termik santral var. Yani
düşününün tek bir körfezde 20 santral, belki de
fazlası… Kurulması planlanan sanrtallere komşu iller Mersin ve
Osmaniye’yi de katın, özetle yaklaşık 6 milyonun sağlığını,
yaşamını ilgilendirecek bir kirli enerji politikasıdan
bahsediyoruz. Üstelik zaten hali hazırda bu bölge yeterince kirli.
Çünkü İskenderun Körfezi Türkiye’nin en önemli sanayi
bölgelerinden biri. (Kuzeyormanlari.org)

Yerel Mücadeleler

Parkta Nöbet
Eyüp Belediyesi’nin iş makineleri 18 Şubat Perşembe günü
erken saatlerde Karadolap Mahallesi Gülistan Sokak’ta
bulunan yeşil alana girdi. Yıkım ekiplerine bir otobüs dolusu
polis eşlik ediyordu. Arkalarında iki akrep ve bir TOMA vardı
Yeşil alan Karadolaplılar tarafından yıllardır savunuluyor.
Yine direndiler yıkım ekipleri geri çekildi. Mahalleli o günden
beri gündür parkta nöbet tutuyor. Geceleri ateş yakıp
ısınıyorlar. Eyüp’te yeşil alanlar her geçen gün daha fazla
talan ediliyor; çocuklarının oyun alanları birer birer ranta
açılıyor. Karadolaplılar mahalleli nefes alacak yerlerinin
kalmamasından, olacak herhangi bir depremde afet
bölgesinin ellerinden alınacak şikayetçi. (Bianet.com)

Ordu'nun Dereleri HES Tehdidinde
ORDU’da özel sektör tarafından dereler üzerine kurulan 9’u
faaliyette 13 Hidroelektrik Santrali’nden (HES) sonra 17
HES’in daha yapılması planlanıyor. Fatsa Derelerin
Kardeşliği Platformu Sözcüsü Resul Şahin, kurulan ve
bundan sonra kurulması planlanan 17 HES’le derelerin tehdit
altında olduğunu ileri sürerek, "Bu HES’ler doğayı olumsuz
etkileyecek. Dereler yok olacak, tarım alanları ve flora bundan
olumsuz etkilenecek" dedi. Ordu'da dereler üzerine kurulan
247 MW kurulu güce sahip, yıllık enerji üretim kapasitesi 792
milyon kilowatt saat (kwh) 9 adet HES’te enerji üretimi
yapılırken, inşaat aşamasında toplam 174 MW kurulu güce
sahip, yıllık enerji üretimi 533 milyon kwh olan 4 adet HES
bulunuyor. (DHA)

http://www.dha.com.tr/ordunun-dereleri-hes-tehdidinde_1146550.html
http://www.arkitera.com/haber/26489/70-kilometre-bisiklet-yolu
http://bianet.org/bianet/siyaset/172334-karadolap-mahallesi-yesil-alan-nobetinde
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/15/iskenderun-korfezine-20-termik-santral-sigar-mi/
http://www.radikal.com.tr/kultur/imcnin-sembolu-kuslar-restore-ediliyor-1290386/


Altınsız Olur Artvinsiz olmaz

Yerel Mücadeleler

Artvin halkı, 20 yılı aşkın süredir üzerine çöken kabustan
kurtulmaya çalışıyor. Ilıman kuşak ormanlarıyla dünya üzerinde
korumada öncelikli 200 ekolojik bölgeden birini ortadan
kaldıracak madencilik faaliyetlerinin iptali yönünde 1990’ların
başından bu yana Cerattepe’de halkın mücadelesi devam ediyor.
Artvin halkı birkaç gündür yine ayakta. Çünkü, iktidar yandaşı
sermaye Artvin’in altını üstüne getirmek için her yolu deniyor.

İçişleri Bakanı Efkan Ala, “Vurun geçin” emri verdi. Çevre illerden
takviye edilen çevik kuvvet de durur mu, halka karşı biber gazı ve
plastik mermi kullanmaktan çekinmedi. Yeşil Yol’a karşı direnen
Rabia Ana, “Devlet kimdir” diyordu ya, Artvin’de yaşanan devlet,
yandaş şirket, kolluk kuvveti zorbalığı bu soruyu bir kez daha
sordurttu.

Artvinlilerin mücadelesi tüm bu zorbalığın elbette çok üzerinde
kararlılıkla ilerliyor.

Cerattepe’de olan biteni anlamak için 1990’lardan günümüze
neler oldu diye bakmakta fayda var.

1992’de ilk ruhsat sahibi Kanadalı Cominco Madencilik, tepkilere
karşı gelemeyeceğini anlayınca, 2002’de ruhsatı başka bir
Kanadalı şirket Inmet Mining’e satarak çekildi. 2005’te şu anda
60’a yakın bileşeni olan Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde dava
açıldı, 2008’de ruhsat iptal edildi ve iptal kararı Danıştay
tarafından 2009’da onaylandı. Bu karar sonrası Inmet Maining de
burayı terk etmek zorunda kaldı.

2012’de Cerattepe ve Genya için bu kez Özaltın İnşaat’a ruhsat
verildi. Artvin halkı bir kez daha direniş başlattı, ruhsatın iptali için
açılan dava açıldı. O sırada, Özaltın İnşaat’ın aldığı ruhsat
alanının işletilmesi için ihale sürecinde zaten ortak hareket
ettikleri Cengiz Holding’e ait Eti Bakır A.Ş. ile anlaşma sağlandı.
Siyanürlü altın madenciliği yapmak isteyen şirketin hazırlattığı
ÇED raporunu hızlı bir şekilde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
kabul etti.

Yine Yeşil Artvin Derneği öncülüğünde çeşitli sivil toplum
örgütlerinin ve kişilerin de katıldığı 283 davacı tarafından 2014’te
ÇED raporunun iptali için dava açıldı. Mahkeme, projenin
uygulanması durumunda Artvin’in yaşam alanı olmaktan
çıkacağını gerekçe göstererek, Ocak 2015’te “ÇED Olumlu”
kararını iptal etti. Ancak, hemen ardından Cengiz İnşaat
tarafından üzerinde bir iki değişiklik yapılan yeni ÇED raporunu
da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kabul etti.  
(Pelin Cengiz - Haberdar.com)

Artvin’de dünyanın 100 doğal ormanından birinin bulunduğu
Cerattepe mevkiinde halkın tüm direnişine rağmen polis ve
jandarma eşliğinde Cengiz Holding çalışanlarının şantiye kurmaya
girişmesi üzerine yaşam savunucuları şehirde bir yürüyüş
düzenledi.Yeşil Artvin Derneği’nin çağrısı üzerine saat 17.30
sıralarında Otopark Meydanı’nda toplanan yaklaşık 2 bin 500 kişi,
“Cerattepe geçilmez, Artvin halkı yenilmez“, “Katil şirket Artvin’i
terket”, “Cengiz’in Valisi Artvin’i terk et”, “Vali istifa” sloganları
atarak, “Geçit vermem ben zalimin zulmüne” dizesiyle başlayan
şarkıyı seslendirdi.
‘Artvin’i yağmacılara teslim etmeyeceğiz’ yazılı pankart açan
gruba, Artvinlilere ‘terörist’ benzetmesi yapan bir televizyon
kanalını şikayet etmeleri için RTÜK’ün telefon numaraları da
dağıtıldı. (Diken.com)

Artvinliler Cerattepe’deki
‘Cengiz Çıkarması’ İçin Ayakta:
Geçit Vermem Zalimin Zulmüne

Maden Şirketinin Faaliyetleri
Durduruldu
Artvin Belediyesi, Facebook'tan Cerattepe ile flaş bir gelişme
duyurdu. Yapılan açıklamada, hukuki süreç tamamlanıncaya kadar
maden şirketinin faaliyetlerini durdurması yönünde Başbakan
Davutoğlu ile görüş birliğine varıldığı açıklandı.Başbakan
Davutoğlu'nun kabul ettiği heyette, Heyette Yeşil Artvin Derneği
Başkanı Nur Neşe Karahan ve Genel Sekreter Bedrettin Kalın, AK
Partili Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, AK Parti ve CHP
Milletvekilleri, AK Parti, CHP ve MHP İl Başkanları, Artvin Ticaret
Odası Başkanı, Memur-Sen İl Başkanı, Karadeniz Teknik
Üniversitesi'nden hocalar yer aldı. (Ajanshaber.com)

http://www.ajanshaber.com/cerattepede-maden-faaliyetlerine-durdurma-karari-haberi/335921
http://www.haberdar.com/altinsiz-olur-artvin-siz-olmaz-makale,809.html
http://www.diken.com.tr/artvinliler-cerattepedeki-cengiz-cikarmasi-icin-ayakta-gecit-vermem-zalimin-zulmune/


Yerel Mücadeleler

Munzur Çayı üzerine yapılması planlanan baraj ve HES'lere
ait imar planları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından
onaylandı. Danıştay 10. Dairesi, 2013 yılında ÇED raporu
olmadan projeye onay ve izin verilemez" kararı vermişti.
Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporu
alınmadan Munzur Çayı üzerine kurulması planlanan dört
baraj ve altı HES projesi için 1983 yılında Devlet Su İşleri
tarafından Tunceli-Munzur Projesi Master Planı raporu
hazırlandı. Hazırlanan plan çerçevesinde Konaktepe
Barajı'na 2010 yılında lisans verilince, Doğa Koruma ve Milli
Parklar Genel Müdürlüğü tarafından Munzur Çayı üzerine
yapılması planlanan dört baraj ve altı HES projesi için, 'üstün
kamu yararı kararı' kararı alındı. Karardan sonra Munzur Çayı
üzerine yapılması planlanan baraj ve HES projeleri Munzur
Vadisi Milli Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı'na işlendi. Plan
Temmuz 2012 tarihinde dönemin Çevre ve Orman
Bakanlığı'nca onaylanarak yürürlüğe girdi. Dört baraj ve altı
HES projesine itiraz eden bölge halkı baraj ve HES
projelerinin iptal edilmesi için Ankara 3. İdare Mahkemesi'ne
başvurdu. (Radikal.com)

Amasra’da Termiğe Geçit Yok:
Kadınlar Kahveye Almadı, ÇED
Toplantısı Yapılmadı

Hattat Holding’in Amasra’ya kurmak istediği termik santralin
kömür hazırlama tesisinin ÇED toplantısını bölge halkı
yaptırmadı. Kadınlar, yetkilileri toplantının yapılacağı kahveye
dahi sokmadı. Hattat Holding’in Amasra’ya kurmak istediği termik
santralin kömür hazırlama tesisinin (lavvar) ÇED toplantısını
bölge halkı yaptırmadı. Amasra’nın Tarlaağzı Köyü’nde bugün
(16 Şubat) yapılması planlanan toplantıya, Tarlaağzı ve Gömü
köylüleriyle birlikte Bartın ve Amasra’dan giden bölge halkı izin
vermedi. Köylü kadınlar toplantının yapılacağı kahveyi işgal etti.
Kahveye giremeyen yetkililer, halkın yoğun tepkisi nedeniyle
toplantının yapılamadığını tutanak altına aldı. Bartın
Platformu’ndan Av. Berkay Dal’ın toplantının yapılamadığına dair
tutanağı okuması büyük coşkuyla karşılandı. (Sendika.org)

Çevre Bakanlığı, Munzur'da Danıştay
Kararını Dinlemedi

Beyoğlu'da, İstanbul Kent Savunması ve Beyoğlu Kent
Savunması üyeleri, Fındıklı Parkı'na metro inşaatı
yapılmasını protesto etti. İnşaatın çevredeki binalara da zarar
verebileceğini söyleyen grup, inşaata engel olacaklarını
söyledi. Kabataş-Beşiktaş-Mahmutbey metro projesinde yer
alan metro inşaatının ilk istasyonunun yapılacağı Fındıklı
Parkı önünde saat 17.00'da bir araya gelen Kent Savunması
üyeleri “Fındıklı Parkı kırmızı çizgimizdir. Bu inşaatı
yapamazsınız" yazılı pankart açtı. (Evrensel.net)

Kent Savunması: Fındıklı Parkı
Kırmızı Çizgimizdir

2000 Yıllık Tarihi Kurtaran Karar
Ezine’ye bağlı Üsküfçü köyü mevkii sınırları içerisinde Teck
Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından açılıp işletilmesi
planlanan maden arama projesi ‘hukuk engeli’ ile karşılaştı.
Çanakkale Valiliği tarafından hakkında, “Çevresel etki
değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir” kararı verilen söz
konusu proje ile ilgili olarak Çanakkale Barosu Çevre ve Kent
Hukuku Komisyonu tarafından dava açıldı. Çanakkale İdare
Mahkemesi 4 Aralık 2015 tarihli kararı ile işlemin iptaline karar
verdi. (Evrensel.net)

Ağaoğlu Şirketler Grubu Üst Yöneticisi (CEO) ve Konut Geliştiricileri
ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) İcra Kurulu Üyesi Hasan
Rahvalı, bugüne kadar kamu yararı gözetip birçok inşaat projesini
yargıya taşıyan ve yürütmesinin durdurulmasını sağlayan Mimarlar
Odası'nı terörist diye niteledi ve paralel yapının üzerine gidildiği gibi
Mimarlar Odası'na da operasyon yapılmasını istedi.
Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu da kendini hükümet
gücünde gören şirketlerin toplumsal muhalefeti tehdit olarak
gördüğünü belirterek, "Söz konusu açıklamalara göre hukuki adım
atarız. Kimse meslek gruplarını kamu yararını savunuyor diye tehdit
edemez" ifadesini kullandı. (Cumhuriyet Gazetesi)

Ağaoğlu'nun CEO'su Mimar Odası’na
Terörist Dedi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi'nin 44. Dönem Yönetimi
Belirlendi
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 12-13 Şubat
tarihlerinde gerçekleştirilen genel kurulun ardından 14 Şubat'ta
seçimlerini yaparak, 2016-2018 yılları arasında görev yapacak 44.
Dönem Yönetim kurulunu seçti. Mimarlar Odası İstanbul
Büyükkent Şubesi seçimlerine mevcut yönetimi oluşturan "Çağdaş
Demokrat Toplumcu Mimarlar" ile "Devrimci Demokrat Genç
Mimarlar" adıyla iki grup katıldı.İTÜ Mimarlık Fakültesi, Prof.Dr.
Nezih Eldem Konferans Salonu'nda "Mimarlık ve Gelecek" başlığı
altında mimarlığın ve mimarların sorunlarının tartışıldığı ve çözüm
önerileri üzerine görüşmelerin yapıldığı teknik kongrenin ardından
Şube Genel Kurulu gerçekleştirildi.  (Arkitera)

http://www.radikal.com.tr/cevre/cevre-bakanligi-munzurda-danistay-kararini-dinlemedi-1519388/
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Asırlık Tiyatro Salonu Yenilendi
Boğaziçi Üniversitesi’nin 100 yıla yakın süredir sanat ile
yaşamış, Haldun Dormen, Genco Erkal gibi isimlerin ilk sahne
deneyimine tanıklık etmiş Demir Demirgil Tiyatro Salonu
kapılarını tekrar seyircisine açtı. Açılışından beri yüzlerce
oyunu, oyuncuyu ve seyirciyi ağırlayan salon, 8 aylık
restorasyon çalışmalarının ardından orijinal haline sadık
kalınarak baştan sona restore edildi. (Evrensel.net)

Plastiklerin Yarattığı Büyük
Tehlikenin Farkında Mısınız?

Kent ve Yaşam

Son 30 yılda ürettiğimiz ve kullandığımız plastik miktarı
katlanarak arttı. Küresel ölçekte plastik üretimi yüzde 620’ye
yükseldi. Bu da her yıl 300 milyon plastik materyal demek.
Plastiklerin yarattığı büyük tehlikenin farkında mısınız? Plastik
o kadar hayatımızın içinde ki her gün bir ne kadarıyla haşır
neşiriz bilmiyoruz bile. Şişeler, çantalar, mutfak malzemeleri,
paketler ve sayısız birçok başka kaynak. Şüphesiz ki plastikler
hayatımızı pek çok açıdan kolaylaştırıyor. Kullanıyoruz ve
işimiz bitince atıyoruz. Her yıl 300 milyon plastik üretiliyor.
Bunun yüzde 85’i geri dönüştürülmüyor, depolama alanlarına
gönderiliyor. Maalesef burası onlar için son durak değil. Son
araştırmalara göre kara kökenli atıkların yüzde 80’i
okyanuslarımıza, sularımıza gidiyor ve bunların yüzde 90’ı
plastik. Yani her yıl 8,8 milyon ton plastik karadan sularımıza
gidiyor. Bunlar bilindiği gibi yüzlerce yıl yok olmuyorlar.
(Tuğçe Tuncer - Gaiadergi.com)

Küçük Armutlu: Kökleri Derinlerde
Olan Bir Mahalle

“Şehir hayatının içinde sıkışmış insanlar olarak nefes alacağımız
alanlar açmak zorundayız” diyen Sevil, “Roma Bostanı
İstanbul’un en güzel noktalarından biri. Çünkü deniz ayaklarınızın
altında. Bostan yaptığımız yer tamamen çöplüktü. Bizler şehir
hayatının içinde sıkışmış insanlar olarak ‘nasıl bir hayat
yaratabiliriz’ sorusu ile yola çıkarak başladık. Çöplükten
kendimize yeni bir yaşam alanı yarattık. Bir çağrı yaptık ‘hadi
gelin toprağa değelim’ dedik. ‘Bahçem yok doğaya dönmek
istiyorum’ diyenlerin ayaklarına doğayı getirdik. Topraktan ve
birbirimizden çok şey öğrendik. Birlikte çalışıp birlikte üretelim,
bilenler bilmeyenlere anlatsın istedik” ifadesinde bulundu.
Bostan’ın bulunduğu yerin işlerini zorlaştırmasına rağmen
yılmadıklarını belirten Sevil, “Bostanın bulunduğu yer çok eğimli
ama biz perma kültür ilkeleri ile çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.
Sevil, geçen yaz ilk ürünlerini aldıklarını ve kışlık fidelerini
diktiklerinin de bilgisini paylaştı. (Kuzeyormalari.org)

Direniş Bahçeciliği Örneği: Roma
Bostanı

Kırsal Dönüşüm ve Şehir Kimliği
Çalıştaylarının Raporları Yayınlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İl Bank tarafından 2014-2015 yılları
arasında Kırsal Dönüşüm Çalıştayı kapsamında Gaziantep'ten
Bursa'ya pek çok il ve ilçeyi kapsayan Şehir Kimliği Çalıştaylarının
Raporları online erişime açıldı. Kırsal Dönüşüm Çalıştay Raporunda,
kırsal alanın tanımı ve sorunları kırsal kalkınma, Türkiye'de kırsal
gelişim ve dönüşüm, kırsal kalkınma modelleri, dünya örnekleri,
yaşanabilir kırsal alanların oluşturulması gibi kapsamlı konular yer
alıyor. (Arkitera)

İstanbul Boğazı’nın hemen sırtına yerleşmiş bir gecekondu
mahallesi Küçük Armutlu… Yapılaşma tarihi 1980’li yıllara kadar
uzanan mahalleyi, özellikle Tokat’tan göç edip İstanbul’a
yerleşen aileler mesken edinmiş. Armutlu’nun Türkiye’de şehir
planlamasına uygun tek gecekondu mahallesi olduğu söyleniyor.
Çünkü daha o yıllarda yerleşimin arsa parsel çizimleri devrimci
şehir planlamacısı ve mühendisler tarafından yapılmış; hatta
hemen hemen bütün arsalar 120 m² olarak tasarlanmaya
çalışılmış.(Gaiadergi.com)

Plastiklerin Yarattığı Büyük
Tehlikenin Farkında Mısınız?

Dünyanın birçok büyük kentinde kent bahçeciliğine ilgi artarken
İstanbul, yüzlerce yıllık tarım arazilerini modernleşme adına
atılan adımlardan korumak için mücadele ediyor.  Onlarca çiftçi,
nesiller boyunca işledikleri arazilerden çıkarılıyor.Nesiller
boyunca yerel çiftçiler tarafından ekilen ve bakımı yapılan
Yedikule bostanları İstanbul Avrupa yakasında bulunan tarihi
surların yanında yer alıyor. Bizans döneminde istilacılardan
koruma amacıyla inşa edilen surların bulunduğu bölge ayrıca
UNESCO dünya mirası listesinde. Devlet yetkilileri tarafından
geçtiğimiz Ocak ayında güç kullanılarak arazilerinden çıkartılan
çiftçilerin ürün depolama alanları ve kulübeleri tahrip edildi. Şu an
ise çiftçi ailelerin korkusu önümüzdeki bahar döneminde
bahçelerinin ellerinden alınması. Bu durumda İstanbul, şehir
merkezinde yer alan 1500 yıllık tarihi tarım uygulamasını
yitirecek. (Yeşilgazete.org)

http://www.arkitera.com/haber/26385/kirsal-donusum-ve-sehir-kimligi-calistaylarinin-raporlari-yayinlandi
http://www.evrensel.net/haber/272466/bogazicinin-asirlik-tiyatro-salonu-yenilendi
https://gaiadergi.com/kucuk-armutlu-kokleri-derinlerde-olan-bir-mahalle/
http://www.kuzeyormanlari.org/2016/02/15/direnis-bahceciligi-ornegi-roma-bostani/
https://yesilgazete.org/blog/2016/02/16/istanbullu-ciftciler-tarihi-bostanlarini-korumak-icin-mucadeleye-devam-ediyor/
https://gaiadergi.com/plastiklerin-yarattigi-buyuk-tehlike/


Bu Kitaplar Sizin İçin Yollara Düştü:
Kitap Bankosu

Bir grup istatistik öğrencisinin Türkiye’nin okuma istatistiğini
incelemesi ile hayata geçen Kitap Bankosu, 2012 yılından bu yana
6 bin öğrenciye ulaştı. Destek bulmak için pek çok hibe projesine
başvuran ekip, ilk hibesini Türk Ulusal Ajansı’ndan alarak, minik
bir minibüs kiraladı ve 8 hafta boyunca köy okullarına kitap
götürmeyi başardı. Ekibin asıl destekçisi ise öğrencisi oldukları
Gazi Üniversitesi’nden geldi. Üniversitenin kendilerine tahsis ettiği
atıl bir otobüsü gezici kütüphaneye çeviren gönüllüler, bu sayede
Ankara’da 13 ilçede 20 okulda 6 bin öğrenciye 12 binden fazla
kitap ulaştırmayı başardı.(Gaia Dergi)

İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nın (İKSV) kültür politikaları
çalışmaları kapsamındaki beşinci raporu 'Yerel Yönetimler İçin
Kültürel Planlama' başlığı ile yayımlandı. Kültürü planlama
süreçlerine dahil ederken yerel yönetimlere kılavuzluk etmesi
amaçlanan rapor, referans belgesi niteliği taşıyor. İKSV Genel
Müdürü Görgün Taner, raporu tek cümleyle tanımlıyor: "Bu
rapor, 'Kültürü kalkınmanın odağına koyalım mı?' sorusunun
cevabını, hep birlikte ve yüksek sesle 'Evet' diye verebilmenin
cesaretini paylaşan yerel yönetimlerin elini güçlendirmek isteyen
bir rapor." İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem
Ece, "Bu raporu yayınlamış olmakla yetinmeyeceğiz. Sahaya da
ineceğiz ve isteyen herkese yapılabilecekler, dünya örnekleri,
uluslararası bağlantılar konusundaki bütün bilgilerimizi
aktaracağız. Bu konuda istekli olan yerel yönetimlere, katkı
sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kültürün, yaratıcı
kent modeli ve ekonomi üzerindeki güçlü etkisine ek olarak,
kentlilerin bir arada yaşamasını sağlayan özelliğiyle planlama
süreçlerine dahil edilmesi için çalışacağız" diyor. Rapor, kentleri
planlayan ve kültür politikalarını belirleyen yerel yönetimlere; tüm
vatandaşlara açık, kapsayıcı, farklı toplulukları bir araya getiren,
yaratıcı kültür alanları ve sürdürülebilir kentler yaratmada
yardımcıyı da amaçlıyor. (Arkitera.com)

Kent ve Yaşam

İKSV'nin Yerel Yönetimlere Kültürel
Planlama Raporu: Kalkınmanın
Odağına Kültürü Koyalım‘Boşta Gezen Genç’ Liginde Birinciyiz

Gaziantep’te 48 atık toplayıcısına belediye ekiplerince lisansları
olmadığı gerekçesiyle ‘izinsiz/belgesiz atık toplama ayırma
işlemi yapmak’ adı altında 46 bin 501 TL ceza kesildi.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlemesine göre sokakta
kağıt toplayanlara kağıdı sattığı takdirde 20 bin TL ceza, kağıt
toplayıcılarından kağıt alan firmalara 140 bin TL ceza
uygulaması Gaziantep’te Hurdacı işiyle uğraşan esnafa yansıdı.
Durumdan şikayetçi olan Gaziantep Hurdacılar ve Geri
Dönüşümcüler Derneği Başkanı Necati Sarı ve berberindeki
hurdacı esnaf ellerindeki kesilen ceza makbuzlarıyla birlikte dün
Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi. Mecliste Gaziantep
milletvekilleri ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile
görüşen Sarı çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda
bulundu. (t24.com.tr)

Atık Toplayıcılarına Cezalar Başladı;
48 Kişiye 46 Bin Lira Ceza Kesildi!

İŞKUR için yapılan araştırma, genç işsizliğinin boyutlarını ortaya
koydu. Kurumun ‘İstihdam’ adlı yayın organında yer alan
araştırmaya göre, istihdamda ve eğitimde olmayan gençlerde
(NEET) OECD birincisiyiz. İstihdamda ve eğitimde olmayan
gençlerin durumuna yönelik resmi bir istatistik olmadığına da
işaret edilen araştırmada şunlar kaydedildi:
“Türkiye, genç işsizliği oranları açısından OECD ve AB
ortalamalarına yakın iken üye ülkeler arasında en yüksek NEET
oranına sahip ülkedir. NEET oranı, erkekler için OECD ve AB
ortalamalarına yakın bir değer alırken, kadınlarda görülen yüksek
NEET oranı, genel oranın da yükselmesine neden olmaktadır.
Gerek ülkemizde, gerekse OECD ülkelerinde 15-29 yaş
aralığındaki NEET oranının, 15-24 yaş aralığındaki orandan daha
yüksek olduğu görülmektedir. AB ve OECD ülkelerinde 2008
ekonomik krizinin NEET oranlarında yarattığı yaklaşık 2-3 puanlık
artışın aksine ülkemizde 2008’den itibaren bu oranın azalma
eğilimi de dikkat çekicidir.” (Yapi.com.tr)

Daha Az Plastikle Yaşamak İçin 10
İpucu
Plastikten tamamen uzak durmak belki imkansız ancak plastik
kullanımından kaçınmanın etkili birçok yolu var! Günümüzde
plastik, hayatımızda o kadar çok yer edinmiş ki neredeyse onsuz
bir hayat hayal etmek bile imkansız. Plastikten arınmış yaşam
biçimi geliştirmeye çalışmak ise onurlu ve önemli bir çaba. Ayrıca
gün geçtikçe ve plastik kullanımına alternatif talep eden ve
anlamsız boyutlarda plastik tüketmeyi reddeden insanların sayısı
arttıkça, alternatif yolları da çoğalıyor. İşte, evde plastik
kullanmaktan kurtulmanın bazı yolları: Endişelenmeyin,
düşündüğünüzden çok daha kolay!  (Yeşilgazete.org)

https://gaiadergi.com/kitaplar-sizin-icin-yollara-dustu-kitap-bankosu/
http://www.arkitera.com/haber/26472/iksvnin-yerel-yonetimlere-kulturel-planlama-raporu--kalkinmanin-odagina-kulturu-koyalim
http://t24.com.tr/haber/atik-toplayicilarina-cezalar-basladi-48-kisiye-46-bin-lira-ceza-kesildi,328577
http://www.yapi.com.tr/haberler/bosta-gezen-genc-liginde-birinciyiz_143263.html
https://yesilgazete.org/blog/2016/02/29/daha-az-plastikle-yasamak-icin-10-ipucu/


Lemmy Kilmister İçin Lokma
Döktürdüler!

Motörhead'in kurucusu Lemmy, Kütahya'da ilginç bir etkinlikle
anıldı. İngiliz heavy metal grubu Motörhead’in kurucusu ünlü rock
yıldızı Ian “Lemmy” Kilmister, 26 Aralık 2015 günü 70 yaşında
hayata gözlerini yummuştu. Ölümünün üzerinden 57 gün geçen
Lemmy, ülkemizde de unutulmadı. Ahmet Münir Bayer isimli bir
vatandaş, kuzeni Deniz Bayer ile Kütahya’da Lemmy’nin anısına
lokma döktürdü. (Radikal)

Boğaziçi Üniversitesi Tanıtım Ofisi koordinasyonunda
sürdürülmekte olan Öğrenci Koçluğu Programı, programa katılan
liselerden öğrencileri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinden
oluşan danışmanlarıyla buluşturdu. Ağırlıklı olarak online platform
üzerinden yürütülecek program kapsamında koçluk yapan
öğrenciler danışanlarının üniversite yaşamına dair merak ettikleri
soruları yanıtlayacak, onlara rehberlik edecek ve sınav stresini
aşmalarına yardımcı olacaklar. (Haberler.boun.edu.tr)

Kent ve Yaşam

Yakın Doğu Üniversitesi “çevreye duyarlı bir yaşam” felsefesiyle,
kampüste geri dönüşümü destekleyen, bisiklet kullanımının da
yaygınlaşmasını sağlayacak, geniş yeşil alanların yer aldığı “Yeşil
Kampüs” projesini gerçekleştirmek için harekete geçti. Konuya
ilişkin yapılan açıklamaya göre; Yakın Doğu Üniversitesi Yeşil
Kampüs Projesi; öncelikle Yakın Doğu İlkokulu ve Yakın Doğu
Okul Öncesi’nde başlayıp, daha sonra tüm kampüs alanına
yayılacak şekilde planlanıyor.Yürütülecek olan projeyle, kampüste
kullanılan tüm plastik materyal atıkların geri dönüşümle yeniden
kullanımının sağlanması hedefleniyor. Projenin hedefleri arasında
yeni nesle çevreye karşı duyarlılık geliştirmenin ve çevrenin
öneminin yaşayarak öğretilmesi de yer alıyor. (Gazete.neu.edu.tr)

Yeşil Kampüs Projesi Hayata Geçiyor

Diyarbakır’da Özgür Kadın Platformu
Atölyesi

Özgür Kadın Platformu’nun düzenlediği atölye çalışmalarının
Diyarbakır ayağı 17 Şubat’ta yaklaşık 70 kişinin katılımıyla
gerçekleşti. Akademisyen , saha araştırmacısı , kooperatif ve
kominlerden gelen katılımcıların mevcut durum ve geleceğe ilişkin
önerile konuşuldu. Mevcut tarım politikaları ile kapitalist sistem
dayatmalarınınn arasındaki doğrudan ilişkiyi sona erdirmek için
nasıl bir çatlak yaratılabilir veya yaratılmalı mı konusu hemen
hemen her başlık tartışılırken konuşuldu. (Yeşilgazete.org)

Türkiye Kültür Varlıkları Haritası
Artık Çevirimiçi 
Hrant Dink Vakfı’nın Türkiye Kültür Varlıkları haritası
(turkiyekulturvarliklari.com), Ermeni, Rum, Süryani ve Yahudi
toplumlarının kamusal taşınmaz kültürel mirasını belgeleyerek,
Türkiye coğrafyasında çokkültürlülüğün ve çokkatmanlılığın
görünürlüğünü sağlıyor. Basılı birincil ve ikincil kaynakların yanı
sıra, başta Başbakanlık Osmanlı Arşivleri olmak üzere çeşitli
arşivlerden derlenen kilise, okul, manastır, mezarlık, sinagog,
yetimhane ve hastanelere dair temel bilgiler ile bu yapıların
yaklaşık coğrafi koordinatları, etkileşimli bu çevirimiçi haritada
paylaşıldı. (Hrantdink.org)

Boğaziçi Üniversitesi Öğrencileri
Liselilerin Öğrenci Koçu Oldu

''Askıda Yemek'' Kampanyası

Kadıköy Caferağa Mahallesi Aya Triada Kilisesi duvarına
asılmak üzere "Askıda Yemek" kampanyası başladığı
duyuruldu. (Facebook.com)

11 Ülkeden Kadınlar Erkek Şiddetiyle
Mücadele Deneyimlerini Paylaştı
Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın düzenlediği “2010’larda Erkek
Şiddetine Karşı Kadın Sığınakları ve Dayanışma Politikaları:
Türkiye’den ve Avrupa’dan Deneyim Paylaşımları” başlıklı
uluslararası konferansa, 11 ülkeden 40 kadın ve LGBTİ
örgütünden 200 kişi katıldı. Almanya, Avusturya, İsveç, Polonya,
Macaristan, İngiltere, Bulgaristan, Polonya, İspanya ve
Türkiye’den kadına yönelik şiddet alanında mücadele eden kadın
örgütleri deneyimlerini paylaştı. Konferansın önemli çıktılarından
biri, kadın örgütlerinin biriktirdiği deneyimleri ve yaklaşımları
önemseyen devletlerin kadına yönelik şiddetle mücadele daha
etkin bir model oluşturabildiği oldu. Viyana modeli de bunun
örneklerinden biri. (Bianet.org)

http://gazete.neu.edu.tr/2016/02/25/yesil-kampus-projesi-hayata-geciyor/
https://yesilgazete.org/blog/2016/02/29/diyarbakirda-ozgur-kadin-platformu-atolyesi-zeynep-mataraci/
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http://haberler.boun.edu.tr/tr/haber/bogazici-universitesi-ogrencileri-liselilerin-ogrenci-kocu-oldu
http://bianet.org/bianet/kadin/172569-11-ulkeden-kadinlar-erkek-siddetiyle-mucadele-deneyimlerini-paylasti
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Katılım ve Yerel Demokrasi Çalışma
Grubu Toplandı
Kadıköy Akademi bünyesinde oluşturulan Katılım ve Yerel
Demokrasi Çalışma Grubu, 17 Şubat Çarşamba günü Kadıköy
ilçesinde katılımcı süreçle yürütülen yeni çalışmalara ilişkin bilgi
vermek, önümüzdeki sürece dair fikir alışverişinde bulunmak için
bir araya geldi. Toplantıya Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yetkin Başkavak, Melisa
Mendoza Vasquez, Kadıköy Belediyesi’nden Aysu Melis Bağlan
ve Kadıköy Akademi ekibinden Barış Başaran, İkbal Polat, Gülsen
Akbal ve Egecan Erdoğan katıldı. Toplantının başında, Kadıköy
Belediyesi’nin ve Kadıköy Akademi’nin üzerinde çalıştığı
dosyalara ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Toplantı
katılımcılarından Aysu Melis Bağlan, belediyenin katılımcı bir
yaklaşımla yürüttüğü Bağdat Çıkmazı’nın yeniden işlevlendirilmesi
sürecinde izlenen yöntem, süreçte karşılaşılan güçlükler, katılımın
nasıl ve ne denli başarılı bir şekilde yürütüldüğü üzerine
katılımcıları bilgilendirdi. Katılımcı yaklaşımın hangi yöntemlerle
yerel yönetimlerde kurum kültürünün bir parçası kılınabileceği
üzerine yürütülen tartışmada, katılımın karar alma ve uygulama
süreçlerinde siyasetçi ve bürokratlara sunmuş olduğu katkıya
dikkat çekildi. Katılımcı yaklaşımın, toplumsal eşitlik ve adaletin
ilkesel olarak daha etkin bir şekilde sağlanabilmesine, siyaseten
daha iyi ve meşru kararlar alınmasına katkı sunacağını belirten
Başkavak, bunun aynı zamanda şeffaflık ve hesap verebilirlik
açısından da önemli olduğuna dikkat çekti. 
(Egecan Erdoğan - Kadikoyakademi.org)

Akademiden Haberler

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencileriyle ‘Yerel
Yönetimlere Katılım Süreçleri’, ‘Gönüllü Evleri’ ve ‘Kadıköy
Belediyesi Katılım Pratikleri’ konuşuldu. 22 Şubat 2016 tarihinde
Yeditepe Üniversitesi Kamu yönetimi öğrencileri Kadıköy
Belediyesi Akademi’yi ziyaret etti. Kamu Yönetimi öğrencileri,
 Yard. Doç. Dr. Hande Tek Turan’ın yürütücülüğündeki
“Küreselleşme ve Yönetişim” başlıklı derslerinin bir tanesini
Akademi’de gerçekleştirdiler. Dersin başında Akademinin
yöneticisi İkbal Polat, Türkiye’de Yerel Yönetimin Karar
Süreçlerine Katılımı ve Kadıköy Belediyesi’nin uygularımını
anlattı. 1930 yılında yapılan Belediye Kanunundaki katılım ile ilgili
maddeleri anlatarak yasal sürecin gelişimini aktardı. Polat, yerel
yönetim mevzuatında katılımla ilgili gerekli düzenlemelerin
olduğunu ama cezai hüküm barındırmadığını söyledi. 
(Süleyman Barış Başaran Kadikoyakademi.org)

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi
Öğrencileri, Kadıköy Belediyesi
Akademi ile Buluştu

Kadıköy Artık Dünya Sağlık
Örgütü’nün Uluslararası Yaşlı Dostu
Kentler Ağı’nın Bir Parçası!

Kadıköy Belediyesi’nin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yaşlı Dostu
Kentler Ağı’na yaptığı üyelik başvurusu 22 Şubat itibariyle kabul
oldu. Yaşlanma konusunda yenilikçi ve öncü bir yerel yönetim
olarak Kasım 2015’te Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘Küresel Yaşlı
Dostu Kentler Rehberi’ çalışmaları kapsamında, yaşlı dostu
kentlere ilişkin üniversitelerin, yerel yönetimlerin, sivil toplum
kuruluşlarının çalışmalarını teşvik etmek, alandaki iyi uygulamalara
dikkat çekmek amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli
ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nce Kadıköy Belediyesi’ne
“Yaşlı Dostu Kent Teşvik Ödülü’’ verildi. Kadıköy Belediyesi, bu
alandaki yenilikçi çalışmaları takip etmek ve kendi çalışmalarını
ağa üye kentler ile paylaşmak amacıyla DSÖ Yaşlı Dostu Kentler
Ağı’na üyelik başvurusu yaptı ve bu başvuru Şubat 2016’da kabul
edildi. Böylece Kadıköy Belediyesi, Muratpaşa’dan sonra
Türkiye’den bu ağa dâhil olan ikinci belediye oldu. 
(Gülsen Akbal - Kadikoyakademi.org)

http://www.kadikoyakademi.org/yeditepe-universitesi-kamu-yonetimi-ogrencileri-kadikoy-belediyesi-akademi-ile-bulustu/
http://www.kadikoyakademi.org/katilim-ve-yerel-demokrasi-calisma-grubu-toplandi/
http://www.kadikoyakademi.org/kadikoy-artik-dunya-saglik-orgutunun-uluslararasi-yasli-dostu-kentler-aginin-bir-parcasi/


Yorum

Neden domates tarlada 50 kuruşken manavda -artık market diyoruz- 3 lira, 4 lira? Neden domates, biber 8 katı daha fazla satılır? Her yıl
en az bir iki kere karşımıza böyle ‘toplumsal’ haberler çıkar, yılına göre gazetelerde, radyolarda, televizyonlarda ya da hepsinde ne zaman
akıllarına eserse. Bir politikacı açıklama yapar; ‘önlem alacaklardır.’ Arada spekülatörler vardır. İşin garip tarafı neredeyse herkesin katıldığı
bir kanaattir bu. Aracılar bile haklı bulurlar bunu. Sonra hep beraber domates yenmeye devam eder. Bir dahaki ‘toplumsal’ habere kadar
sadece ev gezmelerinde karşılıklı ısınma muhabbetlerine döner; “Domates de 3 lira olmuş” denir. Evet evet 3 liradır. Ne olacak bu hayat
pahalılığı? Ah aracılar yok mudur… Karşılıklı olarak beddua edilir aracılara. Sonra çay içilir…

Burada yazı kahramanı haline getirdiğimiz domatesin neden 3 lira olduğunu pek düşünülmez. Aslında basit bir hesabı vardır. Her bir kilo
domates için fiyatın en az yarısı onun mesela Finike’den sofranıza gelmesi için ödediğiniz mazot parasıdır. Kamyon taksitlerini siz ödersiniz,
şoför parasını ve tabii ki aracılar da vardır ama zaten aracıların olmasının nedeni de onu ‘uzaktan’ getirmenizdir. Ama Finike’de de ancak
biraz daha ucuzdur çünkü bu ‘uzaktan’ getirme durumu bir piyasa yaratmıştır ve bu piyasanın alt basamağından daha aşağıya inmez. Ya
da tam tersine köylü için yine piyasının üst sınırından daha fazla tırmanamaz. Yani esas mesela domatesin uzaktan gelmesidir. Meselenin
kalbini herkes iktisadi diye düşündüğünden buradan başlamak istedim. Bu yüzden basitçe ve el yordamıyla çözüme ulaşmak istersek, bu
çözüm domatesi yakında, kentte, kendi bahçemizde yetiştirmemizdir.

Sevilla’da böyle kent bahçesinin pazarındayız. Bahçelerinin hemen kenarında kurulmuş pazar tezgahlarına henüz köklerindeki toprakları
kurumamış kıvırcık salatalar, soğanlar, maydanozlar sıra dışı bir şekilde dizilmiş! satılıyor.

Bir kadının başında 10-15 kişi ‘sabun atölyesine’ katılıyor. Birlikte zeytinyağdan sabun çıkarıyorlar. Biraz ilerde bir mutfakta yine hep
beraber yaptıkları ve birlikte sattıkları yiyeceklerin önüde uzun bir kuyruk var. 5-6 masa bu ev yemeği, şarabı ve birasıyla açık havada
karnını doyuranlarla dolu. Bu örgütlenmenin koordinatörü Juan Westa  ile konuşuyoruz.

-Burayı bir sosyal alan, bir ekolojik bir alan olarak örgütlüyoruz. Bu çevre örgütlenmesinin 20 yıllık bir geçmişi var. Bu parkta toprak 60
parsele ayrılmış durumda. Kent sakinleri, meraklı olanlar, işleri olmayanlar, emekliler kendi mahallelerinden referansla buraya başvurarak
kendi yerlerini alabilirler. Bu topraklarda kent tarımına katılanlar öncelikle ekolojik tarım yapmaya söz verir, çok gerekirse mimimum
düzeyde kimyasal kullanmayı kabul eder. Aynı zamanda ekolojik tarıma ilişkin teknikleri uygulamayı da yani Rotasyonlu -münavebeli- ekimi,
ya da polikültür- çoklu tarımı da tabii. Her kişi, her ekip bunu kendi parselinde kullanmayı kabul eder. Biz bazı programlarla başka
kurumlarla işbirliği yaparız. Bu mahallelerin katıldığı ekolojik programlardır. Mesela yerel yönetimle birlikte sürdürdüğümüz kolektif olarak
sebze yetiştirmek böyle bir program..

Söyleşiye ilk başta ‘iktisadi’ gibi bir giriş yapmamın nedeni ‘kent bahçelerinin, kent tarımının’ genel bir kanaat olan orta sınıf hobisi olarak
algılanmasını ortadan kaldırmaya çalışmak. Mesela Küba’da kent tarımı özellikle Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra büyük krizin içinde
halkın yaşamını sürdürmesinin en önemli örgütlenmesiydi. Havana’nın meyve ve sebze ihtiyacının üçte ikisi kent tarımı ile karşılandı. –Ah
en çok sevdiğim sözü tekrar etme fırsatı geldi yine bana Travenian bir romanında yazar; ‘Tanrı bana deha verdi ve geliştirmem için
yoksulluk ekledi’- Havana’da böyle bir kent bahçesinde sadece 10 hektarlık bahçede 101 kişi yaşamını idame ettiriyordu. Bu bahçenin filmini
yaparken bu sayıya emin olamayıp peşpeşe defalarca sormuştuk. Eh tabii şunu hatırlatmam gerekiyor ki bu yüzbir kişi ‘Sosyalist Küba’da
ev kirası ödemiyordu. Sağlık ve eğitim tamamen bedavaydı. Elektrik ve su parası devede kulaktı vesaire ama Sovyetler Birliği sırasında
monokültür-tekli tarıma mahkum edilmiş Küba’da kent tarımı ülkenin yarısının karnını doyurdu. (Zete.com)

Söyleşi tamamına aşağıdaki linkten erişebilirsiniz:

https://zete.com/sevillada-bir-kent-bahcesi/

Sevilla’da Bir Kent Bahçesi
Kent tarımı orta sınıf hobisi olarak algılanıyor. Oysa mesela Küba’da kent
tarımı özellikle Sovyetler Birliğinin yıkılmasından sonra büyük krizin içinde
halkın yaşamını sürdürmesinin en önemli örgütlenmesiydi. Havana’nın
meyve ve sebze ihtiyacının üçte ikisi kent tarımı ile karşılandı. Sovyetler
Birliği sırasında monokültür-tekli tarıma mahkum edilmiş Küba’da kent
tarımı ülkenin yarısının karnını doyurdu. İşte, Sevilla’da böyle kent
bahçesinin pazarındayız.

https://zete.com/sevillada-bir-kent-bahcesi/



